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Dr. Erős Pál, a mezőgazdasági tu
dományok kandidátusa, kidolgozta a 
produkciós biológiai kutatások gya
korlati számítási módszereit. Ezek
kel a számítási módszerekkel kül
földi szakemberek talán már többet 
foglalkoznak, mint hazai tógazdáink. 
A gyakorlati haltenyésztő szemszö
géből szeretnénk röviden foglalkoz
ni az Erős-féle számítási módszerek
kel, jelenleg azzal a kérdéssel, ho
gyan használhatjuk fel a népesítési 
számításokat nagyobb haltermésünk 
érdekében.

Tény az, hogy igen sok tógazda
ságban az évek hosszú során egy-egy 
tóra úgyszólván ráragadt az ivató-, 
nyújtó- és hizlaló tó jellege és ezen 
esetleg csak kényszerítő körülmé
nyek változtattak.

A modern termelésbiológia elmé
lete alapján dolgozó gyakorlati hal- 
tenyésztőnek tudnia kell azt, hogy 
a természetes hozam és a takar
mányegyüttható nemcsak változó, 
hanem a tenyésztő által okszerűen 
változtatható szám. Ha a tenyésztő 
üzemtervét ennek szem előtt tartásá
val állítja össze és a végrehajtás fo
lyamán is e szerint dolgozik, feltét
lenül sikerrel termel és az őszi le- 
halászatoknál bizonyíthatja számítá
sainak helyességét.

Feltétlenül el kell fogadnunk a 
Maucha-féle produkciós biológiai el
mélet lényegét, „optimális hozam 
csakis optimális népesítéssel érhető 
el“ . Ahhoz, hogy az optimális népe- 
sítést egy adott tavunkra helyesen, 
valóban az optimumnak megfelelően 
ki tudjuk számítani, ismernünk kell 
a következőket:

1. Elérni kívánt összes hozam. 2. 
Kihelyezésre kerülő ponty (darab
szám, súly, kor, egészségi állapot).

maximális tevűleíhozam
Üzemtervünk és ebben kihelyezési 
tervünk kidolgozásakor az alábbiak 
szerint járunk el az optimális népe- 
sítés kiszámítására.

Egyszerű népesítés: Évek óta ke
zelt 50 kh-as tavunk átlagos termé
szetes hozama 130 kg. A Woynáro- 
vich-féle széntrágyázással a természe
tes hozamot 200 kg-ra emeljük. — Itt 
jegyezzük meg, a természetes hozam 
ilyen, vagy még nagyobbmérvű fo
kozását csak abban az esetben ér
hetjük el, ha a trágyázandó tavunk 
megfelelően népesítve van. Woyná- 
rovich által kidolgozott széntrágyá
zás csak ott mutatja meg „mit tud“, 
ahol bőven van hal a tóban. Alul
népesített tavakban a trágyázás nem 
hozza meg a vári eredményt.

Takarmány oly mennyiségben áll 
rendelkezésünkre, hogy tervünk sze
rint optimális takarmánymennyisé
get, kh-anként 750 kg csillagfürtöt 
használunk fel. (Optimális takar
mányhozam eléréséhez a természe
tes hozam 3,75-szöröse szükséges 
csillagfürtben számítva.)

Ezek szerint összes hozamunk:
200 kg/kh természetes és trágyá

zást hozam.
263 kg/kh takarmányozási hozam. 

(Opt. takarmányhozamnál a csillag
fürt együtthatója 2,9 kg, 5 század 
kerekítéssel.) A kettő együtt 

463 kg/kh
50 kh-ra tervezett összes hozamunk 
231,5 q.

Rendelkezésünkre áll kihelyezésre 
25 dkg átlagú kétnyaras ponty. Az 
Erős-féle „optimális népesítés mel
letti egyedsúlygyarapodás“ táblázat
ból leolvashatjuk, hogy 25 dekás 
pontyunk súlygyarapodása 1,20 kg 
(lekerekítve). Ezen adatok ismereté
ben most már kiszámíthatjuk az op

timális népesítési darabszámot, ha 
„az elérni kívánt összes hozamot 
(kg) osztjuk a hal ideális súlynöve
kedésének kg-ban kifejezett számá
val“ .

Jelen esetben 463 :1,20 =  386. E 
darab számhoz, — ismerve anyagunk 
egészségi állapotát és egyéb körül
ményeket —, kétnyaras pontynál 
3—10 százalék kallódást számolunk.

50 kh-as tavunkra kh-anként 400 
db-ot számolva, szükségletünk 20.000 
db. Tervezett bttó. termelésünk 1 
kh-on 559,5 kg, 50 kh-on 279,75 q. 
Termésünkből várunk (a kallódás 
leszámításával) 19,300 db 145 dkg 
átlagú piaci pontyot.

Vegyes népesítés. Tegyük fel csak 
10.000 db körüli 25 dekás kétnyaras 
áll rendelkezésünkre, de az optimá
lis népesítés érdekében 3 dkg-os egy - 
nyarassal vegyes kihelyezést aka
runk végrehajtani 50 kh-as tavunk
ban.

Tervezett összes szaporulatunk, 
mint az előbbi példánál kh-anként 463 
kg, a teljes tóterületre, 50 kh-ra 
231,5 q.

A táblázatból kiolvassuk, hogy 25 
dkg-os halunk optimális népesítés 
mellett 120 dkg súlygyarapodást ér 
el egyedenként, a 3 dekásak pedig 
30 dkg-ot. A behelyettesítő szorzót 
megkapjuk, ha a 25 dkg-os hal 
egy edsúly gyarapodásának számát 
osztjuk a 3 dkg-os ponty súlygyara
podásának számával. E példánál 

120 : 30 =  4
Ha 25 dekás hallal népesítenénk 

(mint előző példánkban), kh-anként 
3S6 db-ot kellene kihelyeznünk az 
optimális népesítéshez. Jelen esetben 
ennek csak felét 193 db-ot helyezünk 
ki. A pótlásul népesítendő egynya
ras számát a következőképpen szá
moljuk ki:
386 — 193 =  193, 193 X  4 =  772,
Ez esetben az optimális népesítés 

eléréséhez 50 kh-as tavunkba 463 
kg összes szaporulatra kh-ként 193 
db kétnyarast és 772 db egynyarast 
helyezünk ki, természetesen a kihe
lyezett anyaghoz a kallódási száza
lékot hozzászámítjuk.

Az Erős-féle optimális népesítési 
megoldásokból két egyszerű példát 
ragadtunk ki, hogy olvasóinkkal is
mertessük, abban a reményben, hogy 
haltenyésztőink behatóan tanulmá
nyozzák Erős munkáját, ami az op
timális népesítés minden kérdésére 
feleletet ad és a tavaszi kihelyezé
seknél az 1956. évi sikeres halterme
lés érdekében ,alkalmazni is fogják 
a népesítés új, haladó számításait.

Antalfi Antal

Az álruháitermelés versenyszerű fo
kozása érdekében a Halértékesítő 
Vállalat az 1955. termelési évre ván
dorzászlót és 1000 Ft jutalmat aján
lott fel azon gazdaságnak, amelyik 
a legtöbb, mennyiségileg kifogás
talan halat szállítja. Ezen vándor
zászlót és az 1000 Ft jutalmat az 
1955. évben a Szegedi Halgazdaság 
kapta meg.

Gratulálunk a gazdaságnak és to
vábbi jó munkát és sikert kívánunk.Vontatják, a halászbári-ákat a Bajkál-tavon . .  .
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Swhvjt k d l  l z c c c z k í  c l  kaJih/̂ at ézdikzLmk!
A Dunántúli Rostkikészítő Válla

latihoz tartozó Dávod-Piispökpusztai 
üzem ellen már 1949. óta állandó har
cot folytatnak a halászati érdekeltsé
gek, mert a nagybaracskai kender
áztató szennyvize tönkreteszi a Ka- 
dia-Dunaág (Ferenc-csatorna) halá
szatát. A Haltenyésztési Kutató Inté
zet vízügyi irattárában végigkísér
tük az immár 1 év óta tartó küzde
lem egész történetét.

1949. tavaszán a Haltenyésztési Ku
tató Intézet jogelőde követeli a hely
színi tárgyaláson, hogy a vállalat 
meglévő vízjogi engedélyokiratát mó
dosítsák, minthogy a kenderáztató 
átépítésre szorul; rothasztó meden
cével kell kibővíteni. A Rostkikészíto 
Vállalat egyévi haladékot kért a meg
építésre. ősszel újabb halpusztulások 
történnek. A Vállalat egész évben 
semmi intézkedést sem tett a rot
hasztó medencék megépítésére. Ki
hágás miatt a vállalatot feljelentik.

1950. A panaszok újra kezdődnek. 
A kihágási eljárást még mindig nem 
indítottak meg. Sürgetésre a kihá
gási bíróság értesítést küld, hogy a 
felelős személy nincs már a vállalat
nál. Tavasszal az Országos Tervhiva
tal kötelezi a Vállalatot, hogy 1951— 
52. tervévre köteles beruházási kere
tet biztosítani a megfelelő szennyvíz- 
tisztításra. Áprilisban Mohács városi 
rendőri büntetőbírája elítéli a püspök- 
pusztai kendergyár felelős vezetőjét, 
de a felszabadulás 5. évfordulója al
kalmából közkegyelemben részesül.

A halpusztulás miatti panaszok 
azonban újra kezdődnek. Májusban a 
Vállalat jelenti, hogy — amíg a terü
let kisajátítási eljárását lefolytatják 
— az Országos Tervhivatal hozzájá
rult a szennyvíznek az eddigi módon 
történő levezetéséhez. Ősszel a Halá
szati Szövetkezet 42 552 Ft-ról szóló 
kártérítési igényét jelenti be a Ken- 
dergyámak.

1951. A Kendergyár a kártérítésről 
hallani se akar. Tavasszal újra kez
dődnek a panaszok. Júniusiban a 
Kultúrmérnöki Hivatal felszólítja a 
Vállalatot, rendezze vízjogi engedé
lyét. Az Országos Tervhivatal nem 
ad pénzt a vállalatnak a rothasztó 
medencék megépítésére. Júliusban 
újabb kihágási eljárást indítunk a 
vállalat ellen. Semmi eredmény.

1952. Újabb helyszíni felülvizsgá
lat, a Kultúrmérnöki Hivatal újból

kötelezi a vállalatot a rothasztok 
megépítésére (1 éven belül!).

1953. Újra kezdődik a per. Semmi 
sem történik. A Földművelésügyi Mi
niszter átír a Könnyűipari Miniszter-

Héringfogás a Szachalin félsziget nyu
gati partjainak mentén.

hez. Decemberben kihágási eljárás 
Baján. A döntést elhalasztja a bíró.

1954. áprilisban értesítést küld a 
bajai kihágási bíróság, hogy a vád
lottat felmenti, de megállapítja, hogy 
a kártérítés jogos és mulasztás ter
heli az Országos Tervhivatalt és a 
Könnyűipari Minisztérium Mező- 
gazdasági Igazgatóságát is. A Föld
művelésügyi Minisztérium az Orszá
gos Vízügyi Főigazgatósághoz fordu1 
Üjlból érkeznek a panaszok a hal- 
pusztulásról. A Szövetkezet léte függ 
a vízszennyezés megszüntetésétől. 
Ősszel a budapesti Vízügyi Igazgató
ság bajai kirendeltsége újabb hely
színi vizsgálatot rendel el. A vállalat 
képviselője vállalja, hogy az 1955. évi 
beruházási hitel rendezésénél a szük
séges intézkedést a maga részéfői 
megteszi. Hogy ennek mi lett az ered
ménye, még a mai napig se jött ér
tesítés.

Az egész per története azt igazolja, 
hogy a vízjogi törvények hiába írják 
elő vizeink minőségének védelmét, a 
végrehajtó és ellenőrző szervek, to
vábbá az ipari érdekeltségek a tör
vényeket nem veszik figyelembe.

dr. Donászy Ernő

Élő jéglékelő „készülékek ' a Szajoli Haltenyésztő Állomáson. A  kacsa sem hagyja 
befagyni a kivágott léket, hibája, hogy csak nappal „üzemeltethető", de van olyan 
hatásos, mint a szélmeghajtásos készülék, mert szélcsendben is működik, olcáó és 
abszolút üzembiztos. Elhasznált üzemanyaga ráadásul vizeink természetes haltáp

lálékát gazdagítja . . .  (Szikszay felv.)
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A  R Á K T E N Y É S Z T É S R Ő L . . .

A  ráktelepítés kérdése először 
az 1870-es rákpestis után vetődött 
fel, amikor az addigi állomány 
majdnem teljesen kipusztult. Rák
fogyasztásban elsők voltak a fran
ciák. Az 1850-es évig szükségletei
ket kielégítette a belföldi terme
lés, de 1850-től kezdve mind
inkább Németország szállította 
nekik. 1868-ban Carbonnier sze
rint egyedül Párizsban 6 millió 
rák fogyott el, mintegy 400 000 
frank értékben. Ennek már nagy 
részét Németországból hozták be. 
Természetes tehát, hogy a néme
tek igyekeztek kiveszett állo
mányukat minél rövidebb idő 
alatt pótolni és ezért ők voltak az 
elsők, akik telepítéssel kísérletez
tek. Próbálkozásaik az elején nem 
jártak sikerrel, mert a vizek még 
mindig fertőzöttek voltak, és a be
telepített rákok elpusztultak. 1891 
áprilisában Schillinger az Isarba 
telepített folyami rákot. Kísérlete 
a várt eredményeket felülmúlta, 
mert a betelepített 25— 27 gram
mos rákok következő év szeptem
berében már 110 grammosak vol
tak, ami természetes fejlődés mel
lett alig fordul elő. A  helyenkénti 
sikerek ellenére új fajtákkal is 
megkezdődtek a kísérletek, első
sorban a kecskerákkal. Ez sokkal 
ellenállóbb és igénytelenebb a fo
lyami ráknál. Hazája Galícia, de 
abban az időben már az ettől

nyugatra eső vidékeken is elsza
porodott. A  telepítések eredmény
nyel jártak. A  kecskerák min
denütt elszaporodott. Mint ellen
állóbb szervezet, kiszorította a fo
lyami rákot, melynél jóval érték
telenebb. Szigeti Károly megkísé
relte azt bizonyítani, hogy a kecs- 
kertík és a folyami rák voltakép
pen ugyanaz a faj, csak az előbbi 
szervezetileg fejlettebb alak. 15 
rákot válogatott össze, úgyhogy a 
szélső egyedek egyrészt a kecske
rák, másrészt a folyami rák vol
tak, a közbeesők pedig fokozatos 
átmenetet képviseltek a két ha
táreset között. Későbbi megfigye
lések során kiderült az is, hogy 
a kecskerák pestisgazda, így tele
pítését be is tiltották, sőt irtani 
is megpróbálták, de eredményte
lenül.

Von Dem Borne 1890-ben meg
kísérelte az északamerikai Cam- 
barus affinis behozatalát. 100 da
rabbal kísérletezett. Az eredmény 
a legkielégítőbb volt. A  Cambarus 
jóval szaporább és gyorsabban fej
lődik a folyami ráknál, így ma 
már az egész Eszakkelet-Német- 
országban elszaporodott. Ollói ki
sebbek, úgyhogy nem is szokták 
kifejteni azokat.

A  két faj egymáshoz való vi
szonyát nem ismerjük. Együtt 
nem fordulnak elő. Ennek oka 
kétféle lehet. Az egyik az, hogy

Cambarust olyan vizekbe telepí
tettek, melyekből a pestis kiölte 
a folyami rákot és így nem is ke
rültek együvé. A  másik ok lehet 
az, hogy a két faj kiszorítja egy
mást, illetőleg a Cambarus a fo
lyami rákot. Kereszteződésük 
már ivarszerveik különbözősége 
miatt sem lehetséges.

A  telepítésekkel a németországi 
rákállományt már helyreállítot
ták, úgyhogy Müller szerint most 
egyedül Berlin környékén évi öt
hat millió rákot fognak, melynek 
nagy része Cambarus. Nálunk 
Vásárhelyi István foglalkozott a 
telepítés kérdésével, de hivatalos 
támogatást nem kapott.

Kísérleteztek mesterséges sza
porítással is. A  folyami ráknál 
nem értek el eredményt, a Cam- 
barusnál azonban igen. A  nős
tényről lefejtett, már megtermé
kenyült ikrákat keltetőtölcsérek
be helyezték és a tölcsér vizén le
vegőt bocsátottak keresztül. Az 
ikrák, így mozgásban tartva, ál
landóan szellőztek. A  kis rákok 
kibújásához nyolc napra volt 
szükség. Ez az eljárás annyi fá
radságot és költséget igényel, hogy 
nem érdemes a rákot mestersége
sen költetni. A  folyami rák ikrái 
elpusztulnak, ha lefejtjük őket a 
nőstényekről. Kérdés még —  le
hetséges volna-e mesterségesen 
keresztezni a folyami rákot a 
Cambarussal? Elvileg nem lehe
tetlen, ha chromosoma-számuk 
megfelelő.

Mindezek figyelembevételével 
megállapíthatjuk, hogy a telepí
tés kérdésével érdemes foglal
kozni, mert nem kíván nagy be
fektetéseket és az eredmény nem 
maradhat el. Azokat a vizeket te
hetjük vele hasznossá, amelyek 
eddig semmiféle jövedelmet nem 
biztosítottak, sőt más kihasználá
suk sem lehetséges.

Dr. Thuránszky Zoltán

A szulfát-ion szerepe sokkal na
gyobb a tavaik) életében, mint eddig 
gondoltuk. A szulfát „katalizátor“ 
szerepet tölt be, mint Ohle kimu
tatta. A szulfátion minimális meny- 
nyiségét a vízi növényeknél 0,4 m gl 
körül állapították meg. Az eutróf 
(táplálékban gazdag) és az oligotróf 
(táplálékban szegény) tavakban 
másképp rétegződik a szulfát-ion 
(SO,).Naponta vágták a jeget a telelők zsilipjei körül, nehogy a jég feszítő ereje szét- 

repessze a modem műtárgyakat (Szikszay felv.)
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(Búv.áhkutatái —
—  A HALTENYÉSZTÉS SZOLGÁLATÁBAN

Az elmúlt hónapban francia 
gyártmányú búvárfelszerelés és víz
alatti fényképezéshez szükséges tar
tozékok érkeztek a Haltenyésztési 
Kutatóintézetbe. A felszerelés a lég- 
szivattyú és tömlő nélküli ún. ön
ellátó búvárfelszerelések csoportjá
ba tartozik. A légzéshez szükséges 
levegőt a búvár' a hátára csatolt

Fényképezőgép a vízalatti felvételek
hez. (Tóth felv.)

gázpalackban viszi magával. Ebben 
a gázpalackban 150 atm. nyomású 
komprimált levegő van. A szerke
zet lelke a gázpalackhoz csatlakozó 
speciális szelep, amely a 150 at
moszféra nyomású levegőiből a bú
vár szívására, a megfelelő csövön és 
szájcsutorán keresztül, automatiku
san olyan nyomással adagol, ahogy 
az a különféle mélységben dolgozó, 
tehát különféle nyomás alatt levő 
búvár számára szükséges. Hozzá 
tartozik egy szemüveg, amely az 
orrot is elzárja, egypár úszó talp, 
amely a mozgást biztosítja és meg
felelő ólomnehezékek, amellyel a 
búvár úgy súlyozza magát, hogy tel
jesen felszerelve éppen lebegjen és 
az úszótalpakkal végzett legkisebb 
mozdulatra is úszva haladjon.

A felszerelés segítségével, megfe
lelő gyakorlat után, vízalatti meg
figyelések és egyszerűbb munkák 
végezhetők el különösebb megeről
tetés nélkül. Természetesen a na
gyobb mélység, de különösen az 
erősebb áramlás a munka és a 
megfigyelés lehetőségét erősen csök
kenti. Halászattal foglalkozó em
bernek az első gondolata persze az, 
hogyan lehet a felszerelés segítségé
vel halat fogni. Merészebb fantá
ziájú emberek szinte már látják, 
hogy a ladikos, hálós halászok szer
számaikat felcserélve, pipa csutora 
helyett a búvárkészülék csutoráját 
szorongatva fogaik között, víz alatt 
úszva vetik utána magukat zsákmá

nyuknak. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a készülék alkalmazásának ez 
a módja sokkal inkább a tenger
partok sportjához hasonlít, mintsem 
az okszerű halgazdálkodáshoz.

Van azonban számos terület és 
lehetőség, amelyeken a búvár a ha
lász számára nagy segítséget nyújt
hat. Az akadók felderítése esetleg 
megtisztítása minden olyan ví
zen, ahol nagyszerszámmal dolgoz
nak, a halkitermelés fokozását ered
ményezi. A nagy ragadozók felkuta
tása és megfelelő mértékű megrit- 
kítása, valamint az ívóhelyek fel
derítése és az ívás sikerének meg
figyelése szintén a búvár feladatai 
közé tartozik. Ezeket a munkákat 
igazán eredményesen azonban min
dig csali az illető vízen gazdálkodó 
szövetkezet vagy vállalat halászai
nak legmesszebbmenő bevonásával 
és támogatásával lehet megvalósí
tani.

A halászszerszámok állításának és 
működtetésének vízalatti megfigye
lése a fogástechnika javulását ered
ményezi, tehát szintén nagyobb hal
fogást jelent.

Igen fontos feladatot tölthet be a 
búvárfelszerelés mint a hidrobioló
giái kutatás eszköze. A tófenék és 
a folyómedrek élővilágának a ben- 
tosznak megfigyelése eddig mindig 
közvetett útonr történt. Most a 
hidrobiolótgus a saját szemével fi
gyelhet meg olyan jelenségeket, 
amelyekre eddig csak következtetni 
tudott.

Még tógazdasági viszonylatban is 
alkalmazható, ha nem is az üzem
szerű termelés, de a kutató megfi
gyelésének eszközeként. Az étető- 
karó körüli mozgás bármilyen so

katmondó lehet a felszínről ladik
ról megfigyelve, a búvár mégis fel
tétlenül több és biztosabb megfigye
lést végezhet a tó halállományára 
vonatkozóan.

A búvárfelszerelés széleskörű al
kalmazhatóságát tekintve nagy je
lentőségű eszköze Intézetünknek. 
Legtöbb eredményt várhatunk tőle, 
mint a közvetlen megfigyelés esz
közétől. Ezeknek a megfigyelések
nek értékelése és alkalmazása fogja 
igazán fokozni a termelést, ámbár 
mint termelő eszköz is számításba 
jöhet, az errevonatkozó kísérletek 
az idén megindulnak.

A természetes vizek halászainak 
csakúgy, mint vezetőiknek, mindig 
tisztában kell lenniök azzal, hogy a

Ilyen a felszerelt búvár leszállás 
előtt (Veszprémi felv.)

fogástechnika fejlesztésével szoro
san lépést kell tartania a halállo
mány fejlesztésének is. Nem rentá
bilis a fogástechnika fejlesztésére 
fordított összeg akkor, ha emellett 
a halállomány elmaradt.

Tóth J.

Komplett búvárfelszerelés palackkal, szeleppel és úszótalppal (Tóth felv.)
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Rajnában, Oderában, Visztulában 
él legnagyobb számban. Számuk 
bizony nagyon megcsappant, 

mert kímélet nélkül halászták. Ma 
már törvények szabályozzák a ki
termelését és szaporításáról is 
gondoskodnak.

Érdekes jelenség a lazac ván
dorlása. Már rengeteget foglal
koztak vele, sok ponton azonban 
még ma is ismeretlen. A  tenge
rekben nem távozik el messzire 
a folyóktól. Tápláléka ebben az 
időben rákokból, halakból áll. 
Ivás előtt, valószínűleg az ívási 
ösztöntől hajtva felúszik a fo
lyókba, ívóhelyéig. Ez alatt, bár 
gyakran hatalmas utat tesz meg, 
nem vesz magához táplálékot, ha
nem testének zsír- és fehérje
készletéből fedezi a mozgásához, 
de az ikra érleléséhez szükséges 
energiát is. Természetesen súlya 
ezalatt lényegesen csökken. Ön
kéntes koplalása valószínűleg az
zal magyarázható, hogy az ikra
érlelési időszak alatt nem vesz fel 
fajidegen fehérjét. Vándorlása a 
a folyókban meglehetősen lassú, 
és időnként hosszabb rövidebb 
időre megáll. Útjában nehéz meg
állítani, kisebb zúgókon felugrik, 
miközben bebizonyítja csodálatos 
mozgékonyságát. Ilyen helyekre 
csapdákat szoktak rakni és sok 
lazac esik hálóba ezen a módon. 
Védelmük szükségessé tette a la
zac-létrák bevezetését, melyeknek 
a segítségével folytathatják útju
kat, a zuhatagokon keresztül is.

Ivásuk a következőképpen tör
ténik: Az ikrás október és február 
között homokos, kavicsos helye
ken széles ágyat váj farkával az 
ikrák számára. A  lerakott ikrákra 
vékony homokréteget borít. Az 
ívás 3— 30 napig szokott tartani. 
Ivás után a mélyebb vizeken pi
henik ki fáradalmaikat és csak 
tavasszal mennek vissza a ten
gerbe. Az ívás száma a pikke
lyekben is megmutatkozik, tehát 
az életkoron kívül az ívás száma 
is meghatározható.

Az embrió fejlődése kb. 4 hóna
pig tart. A  kikelt lazacok az első 
telet még az édesvízben töltik 
és csak ezután mennek le a ten
gerbe.

Lazac a mai Magyarország te-

46

A falánk dunai galóca gyakran válik kannibállá, ha nincsen elegendő tápláléka 
a gyorsfolyású hegyi folyókban

mL J azdasági szempontból igen 
nagy a jelentősége a lazac-félék 
családjának. Sajnos, hazánkban 
ez a jelentőség meglehetősen kor- 
lói ozott, ismertetésükre azonban 
mégis ki kellett térni a család né
pes száma és a halak között el
foglalt fontos helyük miatt. Az 
idetartozó halak teszik ki világ- 
viszonylatban is a legértékesebb, 
legfinomabb húsú halakat, de a 
sportszempont is ezeket a hala
kat értékeli legtöbbre.

A család jellemző bélyege, ez 
valamennyi fajra érvényes, hogy 
lestük torpedó alakú, apró pikke
lyekkel fedett. A  hátúszó mögött 
rendszerint kisméretű, úszósugár 
nélküli zsírúszó található. A  pe
ték, melyek ezeknél a halaknál 
nagyra nőttek, a petefészekből a 
hasüregbe kerülnek, majd innen 
ürülnek ki. Ez a sajátság magya
rázza azt, hogy a család tagjainak

Fejik a tejes szivárványos pisztrán
got a Garadnavölgyben (Horti felv.)

mesterséges megtermékenyítését 
dolgozták ki legkönnyebben és 
legkorábban.

A  szorosabb értelemben vett 
lazacok közé a család legértéke
sebb fajai tartoznak. Meghatáro
zásuk nagyon nehéz, mert alak
juk és színük változik a nem, az 
életkor, de a táplálék, tartózko
dási hely, betegség és még nagyon 
sok körülmény hatására. Megha
tározásuk rendszerint az eke
csont fogazata alapján történik. 
Hideg időszakban ívnak. Legked
veltebb ívóhelyeik a kavicsos alj
zatú helyek.

Érdekes áttelepítéseket hajtot
tak végre a lazacokkal. Európából 
például Chilébe telepítették át a 
sebes pisztránggal együtt, Német
országból. A  48 napig tartó úton, 
mely a trópusi vidékeken vezetett 
keresztül nem pusztultak el az 
ikrák, a telepítés sikeres volt, 
mert néhány év múlva már szép 
számban akadtak horogra a meg
telepített fajtákból. Másik érde
kes telepítés volt az, amikor Űj-  
zélandba telepítettek át szivárvá
nyos pisztrángot és lazacot. A  
hosszú út alatt az ikráknak csak 
mintegy 2%-a pusztult el.

A  család legértékesebb tagja a 
nemes lazac, (Salmo salar L.) tes
te hosszú, torpedó alakú, feje ki
csiny. A  hát színe kékes-szürke, 
oldala ezüstös, hasa fehéres. Hát-, 
zsír-, farok-, mell-, has- és fark 
alatti úszója van. Súlya elérheti a 
45 kg-ot, hossza pedig a 1.5 mé
tert. Húsa jellegzetesen vörös szí
nű. Európa és Amerika mérsékelt 
övének a lakója. Fiatalabb korá
ban a folyókban él. Európában a



Szépen fejlett sebespisztráng a Liíberec-i (Csehszlovákia) tógazdaságból
(Kupka felv.)

rületén nem él, hozzánk legköze
lebb a Poprádban és Dunajecben 
található, itt azonban nagyon kis 
számban. Számos más lazacféle 
ismeretes, ezeknek a jelentősége 
azonban lényegesen kisebb. Ilye
nek a quinat, a kékhátú lazac, a 
keta-lazac, a tengeri pisztráng és 
a tavi pisztráng.

Hazai vonatkozásban, bár nem 
nagy, de feltétlenül növelhető 
gazdasági jelentőségű a sebes 
pisztráng. (Salmo trutta L. 
morpha fario Berg.) Oldalai lapí
tottak, a lazacnál zömökebb hal. 
Az ekecsont lemezrésze három
szögletes. Színe nagyon változó, 
az alapszín az olajzöld. Jellemző, 
reá, hogy testének főként a háti 
és oldali része piros és feketén 
pettyezett. A  pettyeket rendsze
rint fehér udvar keretezi be. 
Hegyvidéki patakjainkban ős
honos hal, néha azonban alsóbb 
színtájakra is letéved, így a Ti
szán egészen Szegedig (Hermán 
Ottó). Jó táplálkozási viszonyok 
között megközelítheti a méteres 
nagyságot is. Fejlődése elég lassú.

Elterjedési területe igen nagy, 
egészében még nem ismert, de 
válószinű, hogy Európának és 
Ázsiának majdnem minden ré
szén otthonos. Életének fontos 
feltétele a tiszta, oxigénben gaz
dag víz.

A  pisztrángot arra alkalmas 
feltételek mellett tógazdaságban 
is tenyésztik. Itt szaporításuk mes
terséges megtermékenyítéssel tör
ténik, növekedésük is gyorsítható 
elegendő táplálék adagolásával. 
Horgász szempontból is igen ér
tékes hal, hazai viszonyok között 
ennek a horgászása adja a leg
szebb horgász szórakozást.

A  sebes pisztrángnak egy na
gyon hasonló változata is ismere
tes hazánkban. Magyar termé
szetbúvár, Vásárhelyi István írta 
le és nevezte el egyik legnagyobb 
magyar halbiológusunkról: Unger 
Emilről Salmo trutta L. morpha 
ungeri (Vásárhelyi). Hasonlít a 
sebes pisztránghoz azonban vele 
nem kereszteződik. Nagy vörös 
pettyeiről ismerhető fel.

Másik, hazánkba is betelepített 
pisztrángféle a szivárványos piszt
ráng. (Salmo irideus Gibbons).

őshazája Észak-Amerika. Alakja 
hengeres. A  sebes és szivárványos 
pisztráng között a főkülönbség 
az, hogy a szivárványos farok
úszója mindig kimetszett. Az eke
csont nyelén a fogak sorba ren
deződtek. Színe ezüstös-kékes, 
oldalán rózsaszín csík húzódik, 
mely főként ívás előtt a szivár
vány színeiben játszik. Szabály
talan elrendezésben feketén pety- 
tyezett a teste.

Táplálékát főként kisebb álla
tok, rovarlárvák, férgek teszik ki. 
Igen falánk állat. Fejlődése gyor
sabb a sebes pisztrángénál, oxi
gén igénye sem olyan nagy, így 
tenyésztése könnyebb.

A  pisztrángok mesterséges meg
termékenyítését már régóta vég
zik. Az érett ikrásókból a hastá
jék végig simításával kifejik az 
ikrát, majd 1— 2 csepp tejjel meg
termékenyítik. Megtermékenyítés 
után szűrt vízzel táplált keltető
edényekben keltetik ki. Hazánk
ban Lillafüreden van pisztrángos 
keltető, melynek feladata első
sorban a Bükkhegység patakjai
nak a népesítése. Ez a telep V á
sárhelyi István, a pisztrángok ha
zai szakértője vezetése mellett 
üzemel. Kisebb pisztrángos léte
sítmény működik a Szalajka 
völgyben Szilvásvárad közelében. 
Másik pisztrángos vidék hazánk
ban a Sopron környéki hegyek 
vizei. XJjobban a Bakony néhány 
patakjában próbálkoznak betele
pítéssel. Érdemes volna még töb
bet áldozni hazánkban a piszt
ráng telepítésére, hogy így a 
más célra alkalmatlan és kihasz
nálatlan hegyi patakjaink is hal
húst produkáljanak,

A  pisztráng rokonság Magyar- 
országon is élő tagja még a dunai 
galóca. (Hucho hucho L.) Ez a ná
lunk legnagyobbra növő lazacféle. 
Előfordulnak a 12 kilogrammos 
példányok is. Teste nyúlánk, ala
csony hátú. Színe ezüstös, fekete 
pettyekkel. Falánk ragadozó, de 
táplálékának zöme szeméthalak
ból kerül ki. Tavasszal ívik. A  fo
lyóink márna-színtáján érzi ott
hon magát legjobban, azonban a 
kíméletlen irtás miatt számuk na
gyon megcsappant. Érdemes vol
na ennek a halnak is gondoskodni 
a szaporításáról.

— i—f—

A legfiatalabb magyar pisztrángte
nyésztő, Vásárhelyi Pityu büszkén 
mutatja fel a garadnavölgyi tógazda
ság egyik szép szivárványos pisztráng

ját (Horti felv.)
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A madárvilág szerepe —
a halastavak természetes hozamában

A tógazdasági üzemszervezés egyik 
leg súly pontibb kérdése a természetes 
hozam növelése. Sokféle jól bevált 
módszert dolgoztak már ki a tóiszap 
termőerőbentartására és az újabb el
járások között mind nagyobb figye
lemmel fordulnak a melléküzemág
ként kezelt halastavi kacsatenyésztés 
felé. Ezért önkéntelenül is gondolko
dóba ejtik az embert a halastavakon 
megforduló vízimadarak. Ha valóban 
termésfokozó hatása van a madár trá
gyának akkor vajon nem törpül-e el 
a halastavi kacsanevelés trágyater
melése az óriási mennyiségű ürülék
tömeg mellett, amelyex koratavasztól 
késő őszig elhullatnak a halastavak 
és rizsföldek vadmadarai?

A halastó kihelyezéstől-lehalászásig 
az egész termelési idény során átvo
nuló és költőmadaraknak kedvelt 
tanyája.

Alig, hogy koratavasszal megcsillan 
a víz a gátak között, máris megérkez
nek az első vadréce és libatömegek. 
Február végétől április végéig válto
gatják egymást a déleurópai partok
ról lappföldi útlevéllel utazó madár
csapatok, ki tudná csak megközelítő 
pontossággal is megállapítani a szá
mukat?

A költésiedben természetesen lé
nyegesen kisebb a tavak madárfor
galma, de augusztustól ismét emel
kedni kezd a számuk és szeptemberre 
megint sokezres tömegekről tanúsko
dik az őszi vadréce-gyülekező. Szep
tember végére a libák is újra megér
keznek. Ettől kezdve ismét teljes lét
számmal nyüzsög a madárhad a fa
gyokig.

Ha a halastó madár forgalmáról 
grafikont készítenénk, azt látnánk, 
hogy a görbe hóolvadástól kezdve 
ugrásszerűen emelkedik. Április ele
jén éri el az első maximumot, innen
kezdve fokozatosan süllyed, július 
közepén van a legmélyebben, azután 
ismét gyorsan felfelé ível. Augusztus 
utolján ugrásszerű emelkedés jelzi'az 
őszi vonulás kezdetét. Október elején 
éri el a második maximumot. Ettől 
kezdve lényegtelen váltakozással hul
lámzik a vonal mindaddig, amíg a téli 
fagyok sokszor egyik napról a má
sikra el nem űzik a madártömegeket.

Ha a trágyázások kedvező időpont- , 
jávál tisztában lévő tógazda irányít
hatná a madárvonulás menetét, bizo
nyára egészen másképp rajzolta 
volna a grafikont, de hát, ha a leg
nagyobb tömegek trágyatermelése 
kedvezőtlen időben is hull a vízbe, 
még ennek ellenére a többi időszakra 
is bőven jut is, marad is.

A trágyatermelő vadmadarak kö
zött számuknál fogva legjelentőseb
bek a vadrécék és vadlibák. Vonulá
suk, illetve vonulás előtti gyülekezé
sük idején összeverődő tömegeik jó
kora darabokat terítenek be sürgő
forgó eleven szőnyeggel g vizeken S

így hulladékuk is összefüggő foltok
ban fejti ki hatását. A réce, de még 
inkább a liba különös előszeretettel 
éj jelezik az őszi lehalászás idején se- 
kélyvízüvé vált tavak pocsétás, záto- 
nyos helyein, ahol olyan a vízmagas
ság, hogy az alvó madár lába földet 
ér, de a járhatatlan latyak miatt em
beri-állati háborgatástól biztonságban 
érzi magát. Néhány olyan esetről is 
hallottam, hogy az ilyen sekély vizű 
liba-éj jelező helyen a nagymennyi
ségű hulladék oxigénhiányt idézett 
elő s ez halpusztulást vont maga 
után. Ilyen túltr ágy ázásból adódó kel
lemetlenségek viszont oly ritkán 
adódhatnak, hogy nekik jelentőséget 
nem tulajdoníthatunk.

A madárgyomor gyors emésztését 
figyelembe véve, ha csak túl szeré
nyen napi 2 dkg-ra becsüljük egy 
réce napi ürülékét, ez száz récénél 2, 
ezernél 20 kg. heveshatású madár
trágyát jelent. Sokszor elgondolkoz
tatott Szegeden, vagy az ugrai tava
kon, amikor egy-egy puskalövéstől 
felriasztott madárfelhő darabszámát 
próbáltam felbecsülni, hogy vajon mi 
lehet az a trágyamennyiség, amelyet 
egy-egy ilyen nagy gyülekezőhelyen 
naponta vízbehullatnak a vadmada
raink? Meglepően nagy számok szü
lettek az ilyen gyors számításokból 
és, ha magad is papírt-ceruzát veszel 
a kezedbe kedves Halásztársam, ha 
majd az elkövetkező tavaszon szép 
fehér házikacsáid „vízrebocsátásakor“ 
vadlibaékek vitorláznak el a fejed 
felett, számolj egy keveset, hogy meg
lepődj utána, mennyi értékes halhúst 
is ajándékoznak nekünk a vizeken 
lakást-ellátást igénylő szárnyas ven
dégeink.

Sterbetz István

Qe/úizern teendők a tóyazdasáqőkban
A rendkívül hideg február pá- 

losulva a gyakori erős havazások
kal kellemetlen meglepetéseket tar
togathat a tógazdák számára. Ezért 
elsőrendű feladat, hogy a jég el
olvadása után tórólHtóra menve 
vizsgáljuk meg, hogy a kihelyezett 
vagy tavakban tároló halállomány
ban nem történt-e károsodás. A 
bármely okból felriadt halnál 
ugyanis könnyen állhat elő fagyás, 
ami megmaradását, illetve jó fejlő
dését veszélyezteti. Ez esetben jobb 
a itavat lehalászni és teljes egészsé
ges anyaggal népesíteni.

A jég elolvadása után haladékta
lanul halásszuk le azokat a tava
kat, melyek lehalászása a kedve
zőtlen ősz miatt tavaszra tolódott 
át. A jég elolvadása után a kihe
lyezés kerül előtérbe. Ezt a mun
kát minden módon siettetni kell. 
Nem közömbös, hogy a tenyészhal

A vadrécék és vadlibák szívesen éj
szakáznak a lecsapolt tavak iszapos 

tocsogóiban (Sterbet? felv.)

frissen, egészségesen, vagy a fel
melegedett időben legyengülten ke
rül-e a tavakba.

A kihelyezés annyira alapvetően 
fontos munka, hogy azt a legna
gyobb körültekintéssel és szakérte
lemmel kell elvégezni. Miniden ha
lat kézbe kell venni és egyedenként 
átvizsgálni, mert csak tökéletesen 
egészséges, sérülésmentes anyagot 
szabad kihelyezni. Ügyelni kell 
arra is, hogy csökött és rosszfor
májú egyedek semmiképpen se ke
rüljenek a tavakba. Ezen a téren 
sajnos, még sok tógazdaság nagyon 
lazán dolgozik. Kerülni keli a ki
helyezéskor a ternyészhal dobálá- 
sát, törését, azokkal a legóvatosab- 
ban kell bánni. Célszerű, vagy 
ponyvával bélelt válogató asztalon 
dolgozni, vagy pedig kis szákokból 
vízzel telt kádakba, vagy vízbe ál
lított kosarakba szortírozni szét a 
halat. A szakszerű munka meghoz
za az eredményt. Különösen bevál
nak a kihelyezési munkálatokban a 
női munkaerők, akik általában 
megbízhatóbban válogatnak és szá
molnak. Súlyos szakmai hiba és ön
magunk félrevezetése, ha úgyneve
zett „ráadással“ dolgozunk,

Törekedjünk minél több tavat ve
gyes népesítessél üzemeltetni, mert 
tavaink kihasználása így a legbiz
tosabb.

A pontyokkal, egyidejűleg helyez
zük ki a nemes ragadozó ivadékot 
is. Jobb azoknak minél előbb a ta
vakba lenníök, mint a telelőkben 
éhezni.

Márciusban készüljünk fel a süllő- 
ívatásokra is. Ha ikrát nem kívá
nunk szállítani, célszerű az anya
süllőket a legalkalmasabb tavakba 
kihelyezni.

A hó végén megkezdjük a ser
téstrágya és a műtrágya kiszórását 
természetesen korszerű módszerrel.

O. Gy.



Felhívták tervezőink figyelmét ar
ra is, hogy a tavak feltöltése és 
utánpótlása, továbbá azok lecsapo- 
lása lehetőleg egymástól függetlenül 
történhessék, az egyes barátzsilipek 
csővezetékeit pedig — időnyerés cél
jából — minél nagyobbra méretez
zék. Így kevésbé fordulhat elő az, 
hogy a vízgyűjtő kiapad, mielőtt a 
tavakat feltölthették volna. Említés
re méltó a tógazdaság telelőinek ki
ürítő barátzsilipeinél, az egymás fe
lett elhelyezett kettős csővezeték is 
(külön-külön csatornarendszerrel), a Ennyi ná<j elegendő a partvédőiéin céljaira, ennél több nem kell. 

(Woyn^royicb felv.)

Tapasztalatcserén —
—  a Szegedi Halgazdaságban

Múlt év őszén szűkebbkörű tanul
mányúton voltunk a szegedi állami 
halgazdaságok Fehértói üzemegysé
génél. Ezúttal a körtöltéses halas
tavakkal bajlódó tiszántúli kartár
sakra gondoltunk, amikor kirándul
tunk ide Fehértóra, a legnagyobb 
(XI. sz.) tó lehalászása idején. Cé
lunk az volt: megmutatni terve
zőinknek és építőinknek, milyen 
egyszerű és gyors a vízleeresztés jól 
épített belső lecsapoló árokrendszer

Az algyői főcsatorna „ A " jelű duz
zasztója (Fóris felv.)

mellett és mennyire időt rabló, töké
letlen a lehalászás ennek hiányá
ban. Megállapítottuk, hogy ennek az 
1947. évi bővítés során épített, 
aránytalanul nagy  ̂ tórekesznek 
könnyen megy a lehalászása. Más 
volt a helyzet azonban a IV. számú 
(210 kh) tónál, ahol, amíg nem volt 
megfelelő halágy és árokrendszer, 
két hétig is elkínlóditak a lehalá
szással, most pedig 4—5 nap alatt 
tökéletes rendben tudják azt végre
hajtani.

Rá kívántunk mutatni továbbá a 
Halgazdaság jól bevált nádkévés 
hullámvédelmi módjára is, amely 
4—5 esztendeig sem szorul fenntar
tásra, ezalatt pedig kinő a nádtelep 
és az felfogja a hullámveréseket. 
Építése házilag történik: a töltés 
(vízfelőli) lábvonalában ásónyomnyi 
alapgödröt nyitnak, ide helyezik a 
töltés rézsűjére ferdén fektetett 
nádkévéket (méterenként 3 db-ot), 
ezeket fél méterenként levert karó
val leerősítik és a kévék felső végét 
földdel terhelik le. Igen fontos, 
hogy ezek a kévék szorosan feküd
jenek a töltés oldalán. Készítésük 
munkabére méterenként kb. 4 Ft, 
míg anyaggal, teljesen készen mint
egy 12 Ft-ba kerül méterenként.

vízzel való takarékosság céljából. 
Ezeknél, — fordított rácsozással — 
a felső csővezetéken át leeresztik 
az elhasznált vizet az V.—VII. szá
mú tárolótavakba, majd innen szi
vattyúval beemelik a VIII.—IX. sz. 
rekeszekbe és utána — oxigénnel 
telten — gravitációsan ismét a tele
lőkbe kerül a víz. Érdekes szellőz
tető befolyókat építettek az artézi- 
kutak vizeinek betáplálására is 
(lásd felvételen).

Megemlíthetjük még, hogy rövi
desen kipróbálásra kerül Papp Ist
ván főmérnök kartársunk oxigén
dúsító újítási javaslata, amely csó
nakról légkompresszor útján bizto
sítja majd a tavak vizének frissíté
sét.

Ezekután szeretném néhány szó
val ismertetni a Fehértói halgazda
ságot. A tógazdaságot az egykori 
vadvizes, értéktelen vakszikes terü
leten 1930—33-ban kezdték építeni, 
1943-ban bővítették a X. számú (190 
kh) tórekesszel, majd a felszabadu
lás után megépítették a halgazdaság 
legnagyobb tavát, a 380 kh kiterje
désű XI. számú tórekeszt is, amely- 
lyel 1440 kh-ra emelkedett a tógaz
daság területe. Ezenkívül számos 
egyéb beruházás is történt, ami a 
halgazdaság rentabilitását és üzem- 
biztonságát fokozta. (Az algyői fő
csatorna „A“ jelű duzzasztója, az 
artézi-kutak vizének szellőztető], a 
szabadzúgós zsilipek stb.)

A tavak feltöltése részben a ta
vaszi csapadékokból, részben — át
emeléssel — a Tiszából, továbbá 5 
db artézi-kútból történik. A szegedi 
hizlaldából évente mintegy 30.000 
mázsa sertéstrágyát szórnak ki az 
egyes tavakba, ezáltal sikerült a

természetes halhozamban kh-anként 
130 kg-ot elérni, amit megfelelő ete
téssel tovább fokoztak és így az el
múlt esztendőben összesen mintegy 
4100 mázsa halat adtak a Népgazda
ságnak, ami kh-anként 2,85 mázsa 
bruttó termést jelent. (A kihelyezés 
kh^ként 0,76 mázsa volt.) A gazda
ság iparvasúttal van sűrűn behálóz
va, amelyen lóvontatással 2—5 má
zsa férőségű halszállítókádakkal bo
nyolítják le a forgalmat. Most pedig 
szeretnék itt köszönetét mondani a 
Halgazdasági Tröszt Vezetőségének: 
Nagy Dániel igazgató elvtársnak, 
Nyári János főagronómus kartár-

Az ártézi befolyók szellőztetői 
(Fóris felv.)

sunknak, valamint a Fehértói hal
gazdaság igazgatójának, Simon Pál 
elvtársnak és a halgazdaság főagro- 
nómüsának, Németh Sándor kar
társnak, a számos hasznos tájékoz
tatásért, ezenkívül a szegedi Víz
ügyi Igazgatóság vezetőjének, Dános 
Valér igazgató és Balló Béla műsza
ki vezető főmérnök kartársaknak is, 
hogy lehetővé tették, illetve hozzá
járultak a fenti tanulmányút sike
res lebonyolításához.

Dr. Fóris Gyula 
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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Ikrás ponty: 1. máj, 2. vese

folyóiratunk utóbbi két szá
mában a halak anyagcseréjével 
foglalkozó cikket olvashattunk. A  
benne foglaltak segítségével meg
ismerhettük a halak emésztő-, 
felszívó- és légző folyamatait. 
Nyomort követtük a tápanyagok 
útját egészen a sejtekig.

Amint a hótakaró vastagodott, letisz
tították a telelő tavak jegéről, hogy 
az oxigént termelő fitoplankton mi
nél töpb napfényt és világosságot 
kapjon, de ne maradjanak sötétben 
az egyéb asszimiláló növényi szerve

zetek sem (Szikszay felv.)

Vajon mi történik az élő sej
tekhez a vér útján eljuttatott táp
anyagokkal és az oxigénnel? Mi 
történik a felesleges bomláster
mékekkel?

A vér által a sejtekhez szállí
tott tápanyagok (fehérjék, szén
hidrátok, zsírok) sorsa háromféle 
lehet:

1. vagy átalakítás nélkül be
épülnek a sejtek anyagaivá,

2. vagy a szervezet átalakítja 
sajátos vegyületté s ilyen módon 
raktározza el, vagy használja fel, 
vagy végül

3. az égési folyamatok révén 
elégnek, a belőlük felszabaduló 
energia az életfolyamatok során 
felhasználódik, az égési mellék- 
termékek pedig kiválasztószervek 
útján eltávoznak a testből.

E folyamatok együttesét belső 
vagy közbülső anyagcserének ne
vezzük. Ez az életfolyamat az élő 
anyag állandó mozgását jelenti.

A  főbb tápanyagok eltérő fel
adatoknak megfelelően különbö
ző módon vesznek részt a közbül
ső anyagcserében.

A  fehérjék főleg sejtalkotóré
szek formájában épülnek be és 
mint izomsejtek, vérsejtek, kötő
szöveti sejtek alkotórészeként 
gyarapítják a test állományát, il
letve pótolják az elhasznált sejt
anyagokat. A  fehérjéknek ez a 
beépülő folyamata különösen fia
tal állatok, halivadékok szerve
zetében van túlsúlyban.

A  zsírok rendszerint tartalék- 
tápanyagokként raktározódnak 
el. Az elraktározott zsírból szük
ség esetén annyit éget el a hal 
szervezete, amennyire éppen 
szükség van. A téli időszakban 
egyáltalán, vagy alig táplálkozó 
halak viszonylag kevés energia- 
szükségletüket az így elraktáro
zott zsírnemű tápanyagok elége
tése útján biztosítják.

A  szénhidrátok szőlőcukor for
májában állandóan keringenek a 
vérben. A  legkönnyebben eléget
hető tápanyagokként szerepel
nek. Ha a táplálkozás során ebben 
felesleg mutatkozik, akkor a máj 
és az izmok glikogén nevű vegyü- 
let formájában elraktározzák. Ha 
a felesleget már ezek sem bírják 
elraktározni, akkor a szervezet

s m e r k e d j i m k  meg a

zsírrá alakítja és a test különbö
ző részeibe, főleg a bőr alatti kö
tőszövetbe zsírszövet formájában 
elraktározza.

Nemcsak a felesleges cukorból 
tud a szervezet zsírokat alakítani, 
hanem fordítva is, azaz zsírokból 
bonyolult folyamatokon keresztül 
szénhidrátok képződnek. Egyedül 
a fehérjék azok a tápanyagok, 
amelyek más tápanyagokból nem 
képződhetnek. Ezért a halak —  
különösen ivadékok részére fe
hérjében gazdag táplálékról kell 
gondoskodni. Ezt a fehérjeszük
ségletet a gondosan kezelt halas
tó gazdag élővilágából biztosít
hatjuk. Ha a halastó vizében va
lami oknál fogva a haltáplálékul 
szolgáló alacsonyrendű élő szer
vezetek száma lényegesen lecsök
ken, akkor ennek következtében 
a halak anyagcserezavart fognak 
szenvedni, legyengülnek, lesová
nyodnak és előbb-utóbb elpusz
tulnak.

A  tápanyagok átalakítás útján 
való felhasználásnak legfontosabb 
szerve a máj. Ez a vérdús, bon
coláskor az emésztőszervek kö
zött azonnal szemünk elé tűnő 
szerv egy hatalmas vegyi gyár
hoz hasonlítható, amelyben bo
nyolult folyamatok során táp
anyagok átalakítása és elraktáro
zása állandóan folyik.

A tápanyagok beépülése, elége
tése és átalakítása szünet nélkü] 
folyik a halsejtekben. A  folyama
tok mértéke azonban a téli hideg 
időszakban lecsökken, a mele 
időszakokban pedig megélénkü. 
Az anyagcsere élénksége állat 
csoportonként változó.

Jól kezelt halastó, melyből a hínár 
helyesen a szélvizeken rakták csői: 

természetes haltápiá
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Italak a nyagcseré jévé

A  belső anyagforgalom össz
hangját a hal idegrendszere biz
tosítja. A  belső anyagcserefolya
matok összhangja dönti el, hogy 
ugyanolyan körülmények között 
kedvező lesz-e a haltermelés vagy 
sem? Ha az égési folyamatok 
vannak a hal szervezetében túl
súlyban, akkor kevés halhús-gya
rapodásra számíthatunk. Ha pe
dig a beépülő folyamat kerül túl
súlyba, akkor gyorsabb lesz a 
testsúlygyarapodás.

Ma még nem ismerjük eléggé 
azokat a räszletfolyamatokat, 
amelyek a halak belső anyagcse
réjét jellemzik. A  haladó tudo
mány munkásainak fontos jövő
beli feladata lesz többek között a 
halak a<nyagcserefolyamatainak 
gyakorlati célok érdekében törté
nő részletes megismerése.

A  belső anyagforgalom során 
keletkezett égési mellékterméke
ket el kell távolítani a szervezet
ből, mert azok felhalmozódva ká
rosak. Az égési melléktermékek 
elszállításáról a vér, a vérből va
ló kiválasztásáról pedig a halak 
kiválasztószerve, a vese gondos
kodik. A  halak vére a salakanya
got a selejtekből összegyűjti és a 
vesébe vezeti. A  vese a rajta át- 
áramló vérből kiszűri a káros 
anyagokat és azt eltávolítja a 
szervezetből.

Amíg a szénhidrátok elégésénél 
rendszerint csak széndioxid és 
víz marad vissza, addig a fehér
jék elbontásánál bonyolultabb 
nitrogéntartalmú bomlástermé
kek (karbamid, ammónia, kreatin 
stb.) keletkeznek. A  gázalakú • 
széndioxidot a vér a kopoltyúk-

ő időben és mértékben távolították el és 
hogy korhadásával továbbra is bőséges 
neveljen (Szikszay felv.)

Tejes pisztráng: l. máj, 2. vese

bán adja le, a fehérje-bomláster
mékeket pedig a testbe jutó feles
leges vízzel és ásványi anyagok
kal együtt túlnyomórészt a vese 
szűri ki a vérből.

A  halak veséje barnásvörös 
színű, vérdús kiválasztószerv. Ha 
egy halat felboncolunk, akkor ezt 
a szervet a gerincoszlop alatt, an
nak két oldalán a testüreg háti 
falához tapadva találjuk meg. A  
vese elvezető csatornája a húgy
vezető, rendszerint a húgyhólyag 
továbbítja a kiszűrt vizeletet. A  
húgyhólyagból ikrás halaknál kü
lön vezeték nyílik a külvilágra a 
végbél mögött, a tejes halaknál 
azonban az ivarvezetékkel egye
sült közös csövön keresztül távo
zik el a vizelet.

Érdekes megjegyeznünk, hogy 
a vese nemcsak kiválasztó mun
kát végez. Más állatfajoknál nem 
tapasztalható módon a vese az 
újabb vizsgálatok szerint a vörös- 
vérsejtek, fehérvérsejtek és vér- 
lemezkék képzése révén fontos 
vérképző szerv is. Viszont az is 
érdekes, hogy nemcsak a vese 
végez kiválasztó munkát a hal 
szervezetében, hanem a kopol- 
tyúk is. Megállapították ugyanis, 
hogy a halak kopoltyúi a vérben 
felgyülemlett karbamid és ammó
nia tekintélyes részét (70— 80°/o) 
kiürítik a szervezetből. Így a ko- 
poltyúk nemcsak fontos légző
szervek, hanem egyben a halak 
kiválasztó szervei is.

Összefoglalva mindazokat, amit 
eddig a halak anyagcserefolya
matáról olvastunk, megállapít
hatjuk, hogy igen fontos mozza
natokból álló bonyolult élet jelen
ség. A  halaink által megevett 
táplálék tápanyagai a bélcsator
nában megemésztődnek, a bélfa
lán keresztül felszívódnak, a vér

áram segítségével a sejtekhez 
jutnak. Az ideszállított tápanya
gok egyrésze elég, másrésze át
alakítva, vagy anélkül, a test 
anyagaivá épül be, pótolja a le
bontott tápanyagokat és gyara
pítja a test állományát. Az égés 
során felgyülemlett melléktermé-

A telelők jegén vágott lékekről na
ponta távolították el az éjszaka képző
dött jéghártyát, hogy minél több oxi
gént biztosítsunk az amúgy is sok 

nélkülözést szenvedő halainknak.
(Szikszay felv.)

keket a vér a veséhez és a kopol- 
tyúkhoz szállítja s ezeken ke
resztül a káros salakanyagok el
hagyják a hal testét.

Az eredményes haltenyésztés a 
halak anyagcserefolyamatainak 
feltételeit zavartalanul biztosítj a. 
Ha halastavaink bőven rendel
keznek természetes haltáplálék
kal, ha van a vízben elegendő 
oxigén, ha a halastavainkban élő 
halállomány egészséges, akkor 
minden reményünk meg lehet ar
ra, hogy halaink zavartalan 
anyagcserefolyamatain keresztül 
bőséges halhústermeléssel hálál
ják meg fáradságos munkánkat.

Széky Pál
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A széntrágyázás —
— eredménye

A Halászat hasábjain szinte már 
hagyományossá, — egyesek részére 
talán unalmassá — válik egy-egy 
beszámoló a sertéstrágyával végre
hajtott széntrágyázási módszer ered
ményességéről. Meg kell állapíta
nom azonban, hogy a széntrágyázá
si módszer amilyen örvendetesen 
terjedt külföldön, éppen olyan las
san hódít tért hazánkban, ahol ez 
a módszer megszületett. A módszer 
eredményessége arra buzdít, ho-gy 
ne nyugodjunk meg az elterjedés 
lassúságában és abban, hogy sokan 
közönyösen viselkednek a tényekkel 
szemben.

Ellenőrzött viszonyok között két 
nagy tógazdaság foglalkozott 1955-

ben széntrágyázással: a szegedi és 
a sárvizi gazdaság. Igen szép ered
ményt ért el a fentieken kívül a 
bicskei és a balatonlellei gazdaság 
is. Egyszerűbb módszerrel, de a 
széntrágyázás elveit figyelembe vé
ve trágyázta tavait a mórichelyi 
gazdaság is.

A széntrágyázási módszer elvét 
már nem kell ismertetnem a Halá
szat olvasóival. Annál fontosabb vi
szont, hogy az elért eredményeket 
ismertessük, mert hiszen ez a leg
meggyőzőbb érv módszerünk jósága 
mellett.

Nézzük tehát a szegedi halgazda
ságot, illetőleg annak 6 nagy terme
lő tavát. (1. táblázat.)

1. táblázat

Tó száma
i.' 1 n . n i . | IV. 1 X. . XI.

Nagyság kh
165 185 240 | 210 | 190 340

Terméshozam kg

1955. 150 111 107 148 140 151
1954. 117 75 106 150 88 136
1953. 98 . 66 115 158 213 124
1952. 42 23 54 121 0 60
1951. 67 70 23 89 45 115
1950. 69 90 127 84 23 0

2. táblázat

A tavak jele
Ml M2 Öl 1 Ö2 | Ö3 | *’ i  | F2 | F3 | Átlag

Nagyság kgh.
56 | 129 1 12» 1 138 • | 91 | 78 | 94 | 120 | 834

Természetes hozam kg.

1955. 218 135 152 87 143 143 186 94 131
1954. 101 39 103 154 148 121 51 88 100
1953. 74 106 46 57 11 36 81 68 61
1952. 39 29 80 40 69 38 24 17 42
1951. 41 28 136 102 76 61 15 3 62
1950. 48 98 • 95 85 93 13 70 99 81

A tavakban 1953 óta széntrágyá
zási módszerrel trágyázunk. Nem 
kell különösebb vizsgálat ahhoz, 
hegy az új trágyázási módszer fölé

nyét és eredményességét a régi mód
szerrel szemben a hasvízkór okozta 
sokszor 70 százalékos darabszámki- 
esés ellenére- is bebizonyítóttnak

Új halastó épül az Elepi Állami Gazdaságban (Antalffy felv.)

lássuk. Még világosabban szembe 
tűnik ez, ha a fenti tavak összterü
letének (1330 kh) évi átlagos termé
szetes hozamát állapítjuk meg, mely 
1955-ben 135 kg, 1954^ben 115 kg, 
1953-ban 129 kg, 1952-ben 52,6 kg, 
1951-ben 72 kg, és 1950-ben 81 kg 
volt. A széntrágyázás előtti (akkor 
régi módszerrel folyt a trágyázás) 
évek természetes hozamaihoz viszo-

3. táblázat

Tó száma
n .  | n i .  | IV. | V.

Nagysága kh.
45 | 75 | ? 1 20

Természetes hozam kg.

1955. 295 135 109 201
1954. 114 68 200 148
1953. 115 26 5 107
1952. 47 0 16 0
1951. 0 0 0 0
1950. 158 15 72 68

nyitva a 81 kg-os hozamot 100 szá
zaléknak véve 166 százalékos a ter
mészetes hozam emelkedés.

De nézzük a másik tógazdaságot, 
ahol két év óta folyik a széntrágyá
zás. (2. táblázat.)

Meg kell jegyeznünk, hogy itt a 
múltban régi módszerrel kb. ugyan
annyi trágyát szórtak ki évente, 
mint a legutolsó két évben széntrá
gyázási módszerrel. A tavak átlagos 
természetes hozamemelkedése, ha 
az 1950. évit 100 százaléknak vesz- 
szük, eléri a 162 százalékot. A szén
trágyázás sikerességében itt sincs 
joga senkinek sem kételkedni.

Amint az előző dolgozataimban 
hangsúlyoztam, a széntrágyázástól 
a legszegényebb termelésű gazdasá
gokban várhattuk a legnagyobb 
eredményt. Ezt az állításomat a ba
latonlellei gazdaság bizonyítja, ahol 
Bárdossy adatai szerint a természe
tes hozamok a 3. táblázat szerint 
alakultak az 1955. évben bevezetett 
széntrágyázás hatására.

Az elért széntrágyázási eredmé
nyek néhány kérdés felvetésére jo
gosítanak fel.

1. Miért nincs olyan műhely, ahol 
a legjobban bevált trágyaszórógép 
típusokat a gazdaságok részére el
készítenék? Ma ugyanis minden 
gazdaság saját gépészével vagy ko
vácsával rajzok, vázlatok alapján 
tapasztalatlanul kezd 'bele ebbe a 
munkába. Sok fáradságtól és külön 
munkától szabadulnánk meg, ha ezt 
központilag sikerülne megoldani.

2. Miért nem vezették be legalább 
is minden állami tógazdaságban a 
széntrágyázást? Az eredményekről a 
különböző vállalatok és állami 
gazdaságok a központból vagy egy
mástól tájékozódhatnak. A fejlett 
módszerek alkalmazása elsősorban 
az állami gazdaságok kötelessége. 
Nem engedhetjük meg magunknak 
azt, hogy nemtörődömségből évente 
több ezer q halhússal termeljünk 
kevesebbet.

Dr .Woynárovich Elek
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A tavak fertőtlenítésére végzett 
meszezés újszerű és felette termelé
keny megoldásáról, az égetett mász
nék fúvóberendezós segítségével való 
szétszórásáról közöl ismertetést az 
A. F. Z. januári száma. Köztudomású, 
hogy a fertőtlenítő meszezésnél az 
égetett mész maró hatása, tehát a 
magas pH érték érvényesül. Égetett 
mészből viszont csak akkor képződ
hetik maró hatású, erősen lúgos vegy- 
hatású kalciumihidroxid, ha vizet vesz 
fel, ellenkező esetben a levegőben 
levő széndioxid hatására lassan kar
bonáttá alakul, melynek fertőtlenítő 

hatása nincsen. Az 
égett messze! való ke
zelés tehát csak akkor 
hatásos, ha azt a még 

nedves tófenékre, az iszapra juttat
ják. Hogy ennek elvégzése milyen ne
héz munka, azt nem kell bővebben 
vázolni, hiszen a meszezést végző dol
gozónak néha térdig kell gázolnia az 
iszapban és szerteszórnia a maró ha
tású égetett meszet.

Ennek a nehézségnek a megszün
tetésére szolgálnak azok az eredmé
nyes kísérletek, melyeket a híres 
Aischgründ-i tógazdaságban végeztek 
igen érdekes, pneumatikus mészszóró 
berendezéssel. Ez vontatóból és lég
sűrítővel működő szórófúvókából áll, 
mely az égetett mészport óránként 80 
mázsás mennyiségben juttatja fel 
egyenletes rétegben a kezelni kívánt 
felületre. A  berendezés hatótávolsága 
kb. 70 méter, ami tekintélyes mé
retű tófelület kezelését teszi lehetsé
gessé, kedvező szélviszonyok között. 
A tapasztalatok szerint a mészveszite- 
ség igen kicsiny, a felszórás egyenle
tes, feltéve, hogy az égetett mészpor 
kellő finomságára van törve. A be
rendezés természetesen a tavak trá
gyázó meszezésére is alkalmas, de 
felhasználható a legkülönfélébb mű
trágyák szórására is.

*
Az AFZ januári szá
mában A. Brandt szá
mol be a Königisee-íi 
végzett vízalatti tele

víziós kísérletekről. Megállapítást 
nyert, hogy a víz zavarossága ellené
re is aránylag jól érzékelhető és érté
kelhető képek jelentek meg a fel
vevő ernyőjén és sikerült számos 
olyan vízalatti megfigyelést eszkö
zölni, mely eddig nem volt lehetsé
ges és bepillantást engedett a vízi
szervezetek eddig rejtett életébe. A 
vízalatti televízió igen jó szolgálato
kat tesz a gyakorlati halászatnak az
által, hogy az egyes anyagok a víz
ben való láthatóságának pontos érté
kelése válik lehetségessé. Az álló
halászati eszközöknek, különösen a 
varsáknak fogóssága ugyanis nagyban 
függ attól, hogy azokat a halak mi
lyen távolságból látják meg. A kü
lönféle anyagokból készült hálók 
vízalatti televíziós vizsgálata igazolta 
azt a feltevést, hogy a műanyagszál

ból készített hálók nagyobb fogóssága 
valóban annak a következménye, 
hogy ezek sokkal kevésbé láthatók, 
mint a növényi rostból vert hálók.

*
M. P. Bogojavlen- 
szkaja a moszkvai 
Rühnoe Hozjajsztvo 
1955. novemberi szá

mában igen érdekes, radioaktív izo
tóppal végzett sikeres haljelölési kí
sérletekről számol be. Több kísérlet
során megállapították, hogy a kalcium 
majdnem kizárólag a halak csontoza
tába rakódik be, ha tehát rádióaktív 
Ca izotópot juttatnak a hal szerveze
tébe, az hosszabb idő múltán is ki
mutatható. A halak jelölését Ca45 oF 
datban való fürösztéssel végezték, 
ami után a kopoltyú lemezkék, a ko
poltyú fedők és pikkelyek rádióakti
vitása 100 mg anyagra vonatkoztatva 
232—490 imp./min volt. Mivel a Ca4'1 
izotóp felezési ideje 150—180 nap és 
a szervezet kalciumot csak lényegte
len mennyiségben ad le, az új mód
szer a halak 1,5—2 évig tartós jelö
lésére alkalmas.

*
A svájci F. Z. hasáb
jain számai be W. 
Séeger az egyik 
svájci kantanban fel

lépett igen nagyfokú halpusztulásról, 
melynek okozói a cserebogarak vol
tak. A nagy cserebogárkárok miatt a 
fákat méregpermettel borították és a 
mérgezett cserebogarak a vízbe hull-

Halászbárkák az egyik volgamenti 
halkombinát kikötőjében

va okoztak igen nagy kárt a víziélet
ben, hiszen a halaknak kedves cse
megéjük a cserebogár. Igen érdekes 
adat, hogy a míg a pisztrángok majd
nem teljes egészükben elpusztultak, 
addig domolykóhullát alig találtak. 
Ennek oka az volt, hogy a domolykó, 
melynek pedig kedvence a csere
bogár, a mérgezett példányokat nem 
fogyasztotta, nyilván a méreganyag 
íze riasztotta vissza a fejeseket. 
Amint azonban megszűnt a mérgezés, 
a dcmolykók újra rákaptak a csere
bogarakra.

*
A halak érzékszervei
ről és azok működé
séről értekezik H. Wo- 
keir a svájci F. Z. ja

nuári számában. A tanulmánynak a 
tapintási érzékszerveket tárgyaló ré
szében olvashatunk arról, hogy a hal 
oldalvonalában levő idegvégződések 
úgynevezett távol-tapintási órzéklést 
tesznek lehetővé. A halaknak ez a 
különleges érzéke jelzi azokat a rez
géseket, melyek akkor lépnek fel, 
amikor a hal úszás közben valami 
szilárd tárgyhoz közelít és a saját 
úszómozgása közben keletkezett rez
géseket ez a tárgy visszaveri. Ez a
4- n l . ó n  v » n  o - n c r r . a v ’ n T i . Q l r  i . c  D T n  r \ P -

rendezés nyújt kárpótlást a halak ál
talában gyenge látásáért, aminek 
nemcsak a halszem optikai berende
zésében kell keresni az okát, hanem 
a víz többnyire erős zavarosságában. 
A halak szeme nyugalmi állapotban 
az emberi szemmel ellentétben kö
zeli látásra van beállítva, a radar
szerű berendezés pótolja a távolba
látást és jelzi a .takarmányhalnak a 
rabló, a rablónak a takarmányhal 
mozgását, illetve közellétét.

Igen érdekes kísérleti eredménye
ket közül H. Woker a halak ízérzéké
nek vizsgálatáról. Megállapította, 
hogy a halak ízekkel szemben sok
kal érzékenyebbek, mint az ember, 
cukorral és konyhasóval szembeni 
érzékenységük az emberi érzékeny
ségnek 542, illetve 184-szerese. Ez a 
magyarázata annak, hogy a halak 
tekintélyes távolságból is megérzik 
az ízeket és zamatokat, ami szintén 
a korlátozott látásért nyújt kárpót
lást az életért folyó küzdelemben.

*
A megtermékenyített —  -------^
ikra és a szikzacskó- 
ját éppen elveszített 
ivadék számlálása ‘ A
nem könnyű feladat, ehhez nyújt se
gítséget D. Lietmann az AFZ leg
utóbbi számában megjelent tanulmá
nyában. Lietmann megoldásul a tér
fogatmeghatározáson alapuló számlá
lást ajánlja. Ennek az a módja, hogy 
egy ml űrtartalmú, finom sárgaréz 
szitaszövetből készített kockaalakú 
nyeleshálócskát tölt meg ivadékkal 
és háromszori mérés eredményének 
középarányosából állapítja meg az 
egy ml-re eső mennyiséget. Ebből az 
adatból igen egyszerű a teljes ivadék- 
mennyiség térfogatának ismeretében 
a darabszámot kiszámítani, a gyakor
latnak megfelelő aránylag megköze
lítő pontossággal.
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Ő t  d /u /n ai f it  M
a paksi VÖRÖS CSILLAG, a tolnai 
BÉKE, a bajai ÚJ ÉLET, a nagy
baracskai SZABADSÁG és a mohá
csi PETŐFI a tolnaiak kezdeménye
zésére még a múlt évben elhatároz
ta, hogy negyedévenként körzeti ta
pasztalatcsere-értekezletekre jönnek 
össze. Ez meg is történt. A kör azóta 
egyet fordult. A legutóbbi értekez
letet március 7-én tartották meg 
Pakson a halászati felügyelők rész
vételével. A vendéglátó paksiak is
mertették üzemviteli módszereiket, 
megtanították mohácsi halásztársai
kat a kecsegeháló készítésére és be
mutatták új nagy bárkájukat, amely
nek laboratóriuma ebben az évben 
mar nemcsak tudományos kísérlet 
keretében, hanem gazdasági céllal 
fogja szolgálni a kecsege mestersé
ges szaporítását. Amennyiben elég 
anyag lesz, az ivadékokból a Tiszá
nak is juttatnak.

Pozitív eredménye volt az értekez
letnek, hogy a résztvevő szövetkeze
tek — a VÖRÖS CSILLAG kihívá
sát elfogadva — termelési és beadá
si versenybe léptek egymással.

Megtudtuk, hogy a VÖRÖS CSIL

LAG újonnan létesített kéményesi 
tavában belterjes gazdálkodásba 
kezd, a Szelidi-tavon pedig beveze
tik az etetéses gazdálkodást, amihez 
a szükséges takarmány (morzsoló
gép-hulladék) már a szövetkezet 
padlásán várja az elszállítást.

A tolnai BÉKE elnöke beszámolt 
arról, hogy az előző vezetőség rossz 
gazdálkodásából keletkezett adóssá
gokat az utolsó fillérig kifizették és 
1955-ben már 19.000 Ft aktivával 
zártak.

Nagy eredményekről emlékezett 
meg a mohácsi PETŐFI elnöke, aki 
vázolta az elmúlt 10 év fejlődését. 
1946. évi termelésüket háromszoro
sára fejlesztették, termelési tervüket 
túlteljesítették. Aki meglátogatja 
őket, gazdag felszerelést, bőséges 
munkaeszközöket, motorokat — és 
nem utolsó sorban mosolygós arcú 
halászokat láthat, akiket nem kell 
munkára nógatni. Bédai halászhá
zukba bevezették a villanyt, a kö
zépső szobában rádió van, ahonnan 
a másik két szobába megafonok lát
ják el a közvetítést. Az asztalon: 
Szabad Nép, Baranyamegyei Napló,

Halászat, Élet és Tudomány legfris
sebb számai hirdetik a mélységekből 
kiemelkedett magyar halászok mű
velődési szomját. Már állnak a tele
fonkarók: xövid néhány nap és le
omlik a távolság Budapest és a mo
hácsi erdő magánya közt A minisz
térium dolgozói telefonon kérdezhe
tik meg a halásztársaktól: mi új
ság? . . .  S háromnegyedrészben már 
elkészült az új halászház a Mocskos 
holtágon is, amelyet átalakítanak a 
belterjes gazdálkodásra.

A nagy baracskaiak legégetőbb 
problémájuk, a vízkérdés rendezésén 
serénykednek, a bajai ÜJ ÉLET eb
ben az évben 200.000 Ft jóváhagyott 
beruházást készül eszközölni, 170.000 
Ft̂ &t saját erejéből, és sorolhatnák 
még tovább.

Az öt szövetkezet azonban nem 
elégszik meg holmi „határozatok“ 
hozatalával, sőt a tapasztalatok ki
cserélésével sem, mert már szövöge
tik a gyakorlati együttműködés szá
lait a konzorcionális termelő együtt
működés gyakorlati vonalán: közös 
ivató és ivadéknevelő tógazdaság 
építését tervezik, ahonnan nemcsak 
a természetes vizek, hanem a kör
nyékbeli tsz-ek tógazdaságainak 
szükségletét is el tudnák látni.

( 6)

1956. ÉVI HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TILALMI TÁBLÁZAT
A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 1956. március 24-én közzétett számában.
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Il Beszéljünk —
A P A C T V É D E L E / U R C L !

Ez év februárjáig nem fagytak be 
halastavaink Legtöbb gazdaságban 
igyekeztek a kedvező időjárásban, a 
helyi adottságoknak megfelelően az 
őszi kihelyezést végrehajtani, ami a 
tó feltöltésével járt együtt. Az igazi 
tél csak februárban kezdődött, de 
ha el is maradtak a fagyok, nem 
maradtak el a töltéseket könyörte
lenül bontogató szelek, sőt sokfelé a 
szélviharok sem.

A hullámverésnek jól ellenálló 
partvédelem nemcsak a nagy terü
leteken épülő új tavainknak, hanem

szegjük“ a fonást erre a célra külön
válogatott jól hajlítható vesszőkkel. 
Ezután készítjük el a tömítést. Nád, 
vagy gyékény kévékkel berakjuk a 
karósor és a rézsű közötti részt, oly 
módon, hogy a kévék töve mindig 
egyirányban legyen. A tömítést a 
karósor magassága fölé készítjük a 
süllyedésre számítva. A tömítést 
földréteggel terítjük be.

Másik módja a partvédelemnek, a 
fentiek szerint elhelyezett karósor 
mögé fonás nélkül nád- vagy gyé
kénytömítés készítése.

Az elmondottak szerint elkészített 
partvédelemnél a teljes rézsüt csak
nem a korona magasságáig védjük. 
A teljes rézsűvédelem hiányzik a 
nád-, gyékény- vagy rőzsehurkákkal 
készített partvédelemnél, melyet úgy 
készítünk el, hogy 2—3 kévéből ősz- 
szedrótozott kettes-hármas hurka
sort fektetünk a hullámverésnek 
legjobban kitett rézisürészre. A hur
kákat a rézsűbe vert karókkal erő
sítjük meg oly módon, hogy a szem
ben lévő karókat megdrótozva a két 
karó között lévő huzal is a rézsűhöz

sára nagyobb területen is kiterjed
jen.

A nád és gyékény telepítése két
féle módon történhet: magról és 
gyökér törzsekről. A magról való az 
egyszerűbb, de bizonytalanabb. Az 
ősszel begyűjtött magot kora tavasz- 
szal homokkal keverve szórjuk el a 
telepítés helyére. A maggal elvetett 
területen csak 8—10 cm-es vizet 
tartsunk, míg a telepítésünk meg
erősödik. Akár gyékényt, akár ná
dat telepítünk magról, az első évben 
csak gyenge eredményt várhatunk.

Helytelenül elkészített partvédelem. 
Feltöltéskor a kimosás elkerülhetet

len (Antalffy felv.)

a meglévő, régi építésűeknek is ége
tő kérdése. Völgyzárógátas tavaknál 
a nagymennyiségű torrens víz ese
tén, alföldi tavainknál az esetleg 
több km hosszú töltést rongáló erős 
hullámverés ellen jó gátvédelem a 
töltés életbiztosítása.

Hosszú évek tapasztalatával ren
delkező halászaink legjobbnak tartják 
a vesszőfonásos partvédelmet, mely 
mögött nád vagy gyékény tömítés 
van. Kétségtelen, — gondos után ja
vítás mellett —, a leghosszabb idő
tartamot bír ki, de egyben a leg
költségesebb megoldás is. Völgyzá
rógátas tavainknál, melyeknek kö
zelében rendszerint erdő is van és 
viszonylag nem magas áron tudunk 
kitermelésre fonógalyat vásárolni, 
vagy rövidebb gátjainkhoz fűztele
peink selejt termése is elegendő, fel
tétlenül ezt a rendszerű partvédel
met készítsük. A karókat egymástól 
50—60 cm távolságba verjük le, 
enyhén a töltés rézsűjének irányába 
megdöntve. (Ez szükséges, hogy a 
karósor a tömítés és leföldelés nyo
másának jobban ellenálljon.) Kihú
zott drót vagy cérna segítség az 
egyenes karósor leveréséhez. Olyan 
hosszú karókat készítsünk, hogy a 
talajviszonyoktól függően 40—60 cm 
földbeverés után a karók teteje 30— 
40 cm-rel az engedélyezett vízszint 
fölé érjen. A karók leverése után 
megkezdjük, az előzőleg helyszínre 
készített gallyal a fonást. 10—15 
cm-enként a karóközökben a fonóga
lyat sűrűre összeverjük. 20—30 cm-re 
az engedélyezett vízszín felett „le

szorítja a gyékény csomókat. A gyé
kény- vagy nádterítéses partvéde
lem alkalmazásánál a borítóanyag 
hosszának megfelelő rézsürészt bo
rítjuk be. Ez történhet esetleg előre
gyártott nádpadlóval is.

Újonnan épülő tavainknál, — te
kintettel arra, hogy azok legnagyobb 
részben körtöltéses rendszerűek —, 
a vesszőfonásos partvédelem igen 
költséges volna, általában azokat a 
módszereket alkalmazzuk, melyek 
rövidebb karók, nád és gyékény se
gítségével készíthetők el. Éppen 
azért, mert az ilyen rendszerű port
védelmek nem időállóak, újonnan 
épült tavainkban a megépítés után 
azonnal kezdjük meg az „élő part
védelem“, a nád vagy gyékény tele
pítését. Egyet azonban már a tele
pítéskor tartsunk szem előtt, hogy 
későbbi években a tóterületre ter
jedő nádast irtanunk kell, nehogy 
a partvédelmünk a víztükör rová-

Gyékényteirítéses partvédelem 
(Antalffy felv.)

Több fáradsággal jár, de sikere
sebb a gyökértörzsről való telepítés. 
Ez kétféle módon történhet:

1. Gyökértörzseket gyűjtünk be és 
kora tavasszal a gyökér rügyfakadá- 
sakor dvgványozzuk. Az ilyen dug- 
ványozott területen 15—20 cm-nél 
magasabb vizet ne tartsunk, mert 
telepítésünk könnyen befullad.

2. A gyökértörzsről való telepítés 
második módja még nehezebb és fá
radságosabb, azonban feltétlenül a 
legbiztosabb módszer. LearatoU ná
das vagy gyékényes területről gyep
téglához hasonló módon vágunk ki 
gyökértözseket és a betelepítés he
lyére lerakjuk. A telepítés e módjá
ról már az első évben tarthatunk 
30—40 cm-es vizet, csak az erős víz
kimosástól kell telepítésünket óvni.

Antalfi Antal

A rosszul készített partvédelem és gondatlan munka következménye a töltés el- 
habolása“ . (Antalffy felv.)
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Uj  gyógymód —
— a hasvízkór leküzdésére

A pusztaszabolcsi állami gazdaság- 
bán 1955 nyarán a hasvízkór gyógyí
tására újfajta kísérletet állítot
tunk be, melynek folyamán a beteg 
halakat terramycinnel kezeltük. Mi
előtt rátérnénk a végzett munka és az 
eredmény ismertetésére, röviden vá
zolom a fenti halgazdaság adott
ságait.

A hasvízkórral erősen fertőzött 
cikolai halgazdaság völgyzárógátas 
tórendszerű. így minden tó az előző
vel közvetlenül érintkezik, és lehalá
szás után vízgondjaink enyhítésére 
mindig megfogjuk az előző évben a 
felsőbb tavakban használt több éves 
vizet az alsó tavakban. így kifaggasz
tódról, szárazon hagyásról nem be
szélhetünk, hacsak nem akarjuk azon 
évben kihasználatlanul hagyni a 
tavat. A telelők táplálása is a fölöt
tük lévő tavakból történik. Ilyen kö
rülmények közt az elkülönítés, sze
lekció, meszezés nem hozta meg a 
kellő eredményt.

Kísérleteinket először akvárium
ban folytattuk le a kimerítő bakte
riológiai vizsgálatok után, melyeket itt 
a helyszűke miatt nem közlünk le. A 
kísérletesen megbetegített öt hasvíz
kór os ponty (átlag súly 18 dkg.) a tér- 
ramycin kezelés 5—6. napján meg
gyógyult, és belőlük, illetve hasűri 
punktátumukból, sem pikkely kapa- 
rékukból a kórokozó pseudomonas 
törzset nem tudtuk kitenyészteni.

Ezután vittük ki a kiszemelt ta
vakra a szárított streptomyces rimo- 
sus (terramycin) myceliummal kevert, 
illetve áztatott abrakot.

A kísérlet lefolytatására a cikolai 
III. és O. II. tavakat választottuk ki, 
mivel próba halászatkor itt találtuk a 
legtöbb beteg halat. Mindkét tó terü
lete 4,5 kh. Felettük még három 
ugyan ekkora területű tó van. Ezen 
tavakba egy teleltetőből 3,5 dkg át
lagsúlyú ivadékot helyeztünk ki, így 
a kísérleti és a kontroll területen egy
séges halállomány volt. A telepítés
kor a tavakat egységesen kh-anként 
1220 ivadékkal népesítettük be. A be
tegség fellépésekor, tehát mikor a fer
tőzött halak még táplálkoznak, meg
kezdtük a kísérleti tavakban az ete
tést a str. rimosus szárított myceliu- 
mával úgy, hogy a táplálékkal kb. 5 
milligramm/testsúly kg hatóanyag
került a halak szervezetébe. A kiada
golt myceliumot az áztatókádakban 
előre szétáztattuk, és ezután a napi 
abrak mennyiséget 16—18 óráig 
ebben csáváztuk. Az így előkészített 
élelemmel 20 napig takarmány óztuk 
a beteg, állatokat. A kezelés eltelte 
utáni próbahalászat alkalmával a ha
lakat gyógyultnak találtuk. Nyílt se
beik behegedtek a testszínt megköze
lítő színű friss hámmal, de nem vö
rösfekete, vastag torzító heggel, mint 
ez a spontán gyógyulásnál történik. 
A fej, farok és uszony sebhelyek szin
tén a formális testszínt mutatták.

A két kísérleti tóban az elhullás

teljesen megszűnt az etetés második 
napján, míg az ugyanolyan körülmé
nyek közt lévő, de nem kezelt tavak
ban a heti 15—20 elhullás tovább 
folytatódott. A lehalászáskor a kalló- 
dás megállapítása miatt a halak szá
molására és külső vizsgálatára igen 
nagy gondot fordítottunk.

A III-as tóban a kallódás 5,3% volt, 
míg az O. Il-es tóban 6,8%.

A kontroll tavakban ez a kallódási 
szám jóval nagyobb mérvű. Ezek kö
zül a legjobb eredményt a CU Il-es 
tó érte el 28%-os kallódási értékkel, 
míg a többi tó kallódási %-a 35 felett 
van. A kísérleti tavakból lehalászott 
anyagot teljesen külön telelőben he

lyeztük el, és a tél folyamán eddig 
közülük megbetegedéses elhullás nem. 
volt, csupán a lehalászás következté
ben sérült halak közül pusztult el 9 
darab.

Eredményeinkét egybevetve remél
jük, hogy ez a módszer alkalmas lesz 
a hasvízkór leküzdésére, és nagy se
gítséget tudunk nyújtani a halte
nyésztőknek, akikkel karöltve és ne
kik anyagbeli segítséget is nyújtva 
sikerül megoldanunk a hasvízkór 
problémáját.

Kísérleteink befejezése után érte
sültünk a „Halászat“ -on keresztül 
Schäperclaus professzornak a hasvíz
kór antibiotikumokkal történő gyó
gyítása soránt elért németországi 
eredményeiről és az ő kitűnő ered
ményei is alátámasztják a vele egy
idősben végzett kutatásaink sikeres 

■ alkalmazásának lehetőségét.
(Kovács Iván és dr. Z^lay László)

9 l u  felen lenek a vízvizsgálók ?

Az elmúlt évben a vízvizsgáló la
boratórium folytatta a beküldött 
vízminták vizsgálatát és a tudomá
nyos vízvizsgálatokat. A vízfolyá
sokban, víztárolókban, holtágakban 
54, a tógazdaságokban 21, kisebb 
állóvizekben, tavakban 40 vízvizs
gálatot végzett, 30 szennyvízmintát 
dolgozott fel és 21 egyéb vizet elem
zett. A felmerült vízszennyezési pa
naszokról a következőkben számo
lunk be.

Az Eger. patak, a Szekszárd váro
si szennyvizet befogadó Vincza-pa- 
tak, a Nagyhalász—Pátrohai és 
Belfő csatornák, a kőszegi Gyöngyös 
patak, a szombathelyi Perint patak, 
a Soroksári—Dunaág, a Takta, a 
Nádor-csatorna, a gyöngyösi Gyön
gyös patak és Tóka patak, a Szalaj- 
ka patak, a Marcal, a Zagyva, a Ri- 
nya, a Rába, a Gaja és a Kisapos- 
tagi Dunaág, a Tisza Szolnoknál 
voltak azok a vízfolyások, amelyek
ről halászati károkat jelentettek és 
az Intézet vízvizsgálatokat végzett. 
Ezenfelül számos tó, kisebb vízfo
lyás vizsgálatára került sor, ahol a 
halászati érdekeket kellett megvé
deni. Több vízszennyezési panaszról
részletesen beszámoltunk a Halászat 
előző évfolyamában.

Az elmúlt év tapasztalata még 
nagyobb mértékben ugyanaz, mint 
volt az 1954. évben: gyakorlatilag 
semmi büntetőjogi következményük 
sincs a vízszennyezésekkel elköve
tett kihágásoknak. A vízügyi ható
ságok által kiadott intézkedéseket 
legtöbb esetben azzal utasítják visz- 
sza, hogy nincs hitelkeretük a 
szennyvíztisztító berendezés létesí
tésére.

Az elmúlt öt év alatt hatósági 
szerveknél, a Tudományos Akadé
mia Műszaki osztályán keresztül 
eredménytelenül sürgettük a szenny
víztisztító berendezések működésé
nek rendszeres ellenőrzését; ilyen 
szerv még ma sincs. Addig pedig,

különösen Budapesttől távolabb eső 
létesítmények folyamatosan követik 
el a kihágásokat, s mivel igen sok 
esetben feljelentés nem történik, 
nem is vehetünk tudomást arról, 
hogy bizonyos vízfolyásokban mi
lyen állapotok urálkodnak.

A tudományos célból történt víz- 
vizsgálatok közül kiemeljük a Ba
laton vizsgálatát. 9 balatoni vízmér
cénél vett vízminták elemzése alap
ján megállapítottuk, hogy a Bala
tonban a szitlfét-tartalom nemcsak 
a fűzfői öbölben, hanem az összes 
vizsgált helyen a több évtized előtti 
állapothoz viszonyítva megnöveke
dett. Pl. 1922. jún. 22-én végzett 
elemzés szerint a szulfátion 21,34, 
1928. III. 28-án 15,90 egyenérték %, 
1955-ben pedig 40,54 é«_47,08 egyen
érték %  között változott a Balaton 
szulfát-ion tartalma. Sürgős feladat 
a szulfáttartalom * növekedése oká
nak felderítése. (Táblázat.)

A Balaton vize szulfát-ion tartal
mának növekedése:

Vízminta vételi

Badacsony
%

47,08
Tihany 45.23
Alsóőrs 44 98
Balatonfüred 46,14
Balatonalmádi 42,32
Siófok 42,30
Balatonföldvár 46,93
Balatonszemes 43,87
Balatonboglár 40,54

Dr. Dcmászy Ernő

FIGYELEM! Vontatásra alkal
mas, szálkamentes sodronykötelet 
ajánlunk megvételre 29—30 mm vas
tagságban. Megrendelhető a Fejér- 
Veszprémmegyei MÉH V. Székesfe
hérvár Rác u. 5. sz .alatt.
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—  amelyekről eddig keveset hallottunk,

A halak egyik jellemző, vagy 
mondhatnák azt is, hogy legjellem
zőbb tulajdonsága az, hogy kopol- 
tyúval lélegzenek, kopoltyúval vá
lasztják ki a vízben oldott állapot
ban levő oxigént ellentétben azok
kal az állatokkal, melyek oxigénjü
ket közvetlenül a levegőből szerzik 
és tüdejük segítségével juttatják a

Hónapokon át vészeli át az aszályt
a tüdőshal, önmagaásta „kriptájában".

vérükbe. Viszont — tudjuk jól, 
hogy gyakran a legjellemzőbb tulaj
donságok is elmosódnak, még az 
állattanban is, aligha van tehát 
okunk csodálkozni azon, hogy a 
természetrajzi könyvek meghatáro
zásával szöges ellentétben élnek 
halak, melyek — tüdővel lélegze
nek . . .

Ilyen például az afrikai tüdőshal; 
melynek a tudomány a Protopterus 
tnevet adományozta. Ez a Protop
terus igen nevezetes állat, nemcsak 
amiért kopoltyúját nemr használja, 
hanem csak a tüdejét, melyet még 
az őskorból mentett át a mai na
pokra, de azért is, mert igen ügyes 
„mesterember“. Tüdőshalunk ugyan
is átmeneti koporsót tud készíteni, 
ebbe beleül és úgy vészeli át az 
aszályos hónapokat, mint valami 
önmagacsinálta konzerv.

Protopterusunk megnyúlt, orsó
alakú testű, igénytelen külsejű ha
lacska, legfeljebb az a „gyanús“ 
rajta, hogy mell- és hasúszóin 
hiába is keresünk sugarakat, az 
úszók ugyanis inkább lábak, hosszú, 
vékony végtagszerű képződmények, 
melyek nem úszásra szolgálnak, in
kább mászásra. Nem is evezget ve
lük a tüdőshal, amikor az akvárium
ban leül a víz fenekére, hasa alá

kapja a két hátsó „lábát“ olyan 
tartásban, mint valami ugrásra kész 
gazella. És amikor néha kirándul a 
szárazra, ügyesen használja őket, 
amikor meglovagol valami mang
rove indát, hogy elkapja az ott sze- 
rencsétlenkedő bogarat.

Tüdőshalunk a dzsungelek mo
csaraiban él, a magas hőmérsékletű 
vízben oxigén alig van, legfeljebb 
nyomokban, ennyi pedig nem elég a 
légzéshez, de ez nem gátolja a Pro- 
topterust, hiszen ott van a tüdeje. 
Néha néha kidugja orrát a vízből, 
nagyot szippant az éltető levegőből, 
utána pedig hosszú időn át látja el 
a víz mélyén fontos napi teendőit a 
tüdejében felhalmozott oxigént hasz
nálva el.

Amikor beköszönt az afrikai nyár, 
amikor bedugulnak az ég csatornái 
és minden kiszárad, kiég, a mocsa
rak szikkadt, agyagos sivatagokká 
válnak. Tüdőshalunkat az életkörül
ményeinek ez a kellemetlen válto
zása azonban cseppet sem zavarja. 
Amikor jóelőre megérzi, hogy jön az 
aszály, kis gödröt ás magának jó 
mélyen az iszapba, kétrét hajtva 
nyúlánk testét csücsül bele ebbe az 
önmagacsinálta sírba és még arra is 
van gondja, hogy farkát a feje köré 
csavarva létesítsen védőkupakot az 
szája elé. Persze felül marad egy kis 
nyílás, éppen elegendő, hogy azon 
beáramoljék egy kis levegő, elegen
dő ahhoz, hogy a sírbolt gazdája ne 
fulladjon meg. És itt várja ki ritka 
türelemmel, hogy újra lehulljanak 
a kövér esőcseppek, melyek negyed
órák alatt változtatják ismét mo
csárrá az agyagsivatagot. Közben 
halunk zsírjából él és mivel nyara
lása során életjelenségei akárcsak a 
mi vermelő halainknál, erősen le
csökkennek, alig megfogyatkozva 
bújik elő a kriptából.

Az afrikai tüdőshalnak igen sok 
példányát látni■ a nagyobb állatker
tek akváriumaiban, ez annál köny- 
nyebben lehetséges, mert a tüdőshal 
a legkönnyebben importálható tro

pikus hal. Egyszerűen kifaragják a 
tüdőshalat tartalmazó koporsót a 
szikkadt talajból és száraz állapot
ban adják postára. Az akváriumba 
való érkezés után vagy vésővel sza
badítják ki börtönéből a tüdőshalat 
és helyezik vízbe, amikor is negyed
órák alatt kel életre, vagy pedig 
megöntözik az agyaggömböt vízzel, 
mire a Protopterus azt képzelve, 
hogy megjött az esős évszak, kimá
szik a kriptájából.

Ki hinné, hogy ebben a kemény 
agyaggombócban jólfejlett Protopterus 
várja a nedvesebb idők bekövetkez

tét?

A tüdőshal a föld őskorának ér
dekes emléke, igen közeli rokona 
azoknak az óriáshüllőknek, melyek 
sokmillió esztendővel ezelőtt tapos- 
gatták a devoni korszak páfrányait 
és — egymást. A Protopterus mond
hatni ma is élő mutatványpéldánya 
a múlt ködébe vesző korszakok vilá
gának, értékes láncszem a múlt és 
a jelen között. (f.)

Ha a szikkadt agyaggömbből kivésik a tüdőshalat és akváiriumba helyezik, rövid 
idő múlva már vígan ül a medence fenekén hátsó „lábain", mint valami ugrásra

kész gazella
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Aki életében már úszott víz alatt, 
biztosan emlékezni fog két jelen
ségre, amelyeket egymással az első 
pillanatban aligha lehet összeegyez
tetni.

Az első az, hogy hallhatók han
gok a víz alatt, amelyek rendszerint 
kilélegzett buboréktól, vágj7- kövek 
összekoccanásából erednek. A má
sik az, hogy a víz fölött hiába be
szél valaki, akár kiabálhat is, a víz 
alatt abból semmit sem hallani. En
nek a látszólagos ellentmondásnak 
az a magyarázata, hogy a hang kü
lönböző sűrűségű közegekben (mint 
a levegő és a víz) képes terjedni, 
de egyikből a másikba átjutni nem, 
mert a határfelületről visszaverő
dik. Ez a visszaverés a határfelület 
sajátságos fizikai tulajdonsága, 
megakadályozni semmiféle „fül
kagylóval“, vízfelülethez illesztett 
hangtölcsérrel nem lehet. Azonos 
erősségű hang ugyanis sokkal na
gyobb kirezgésnek felel meg a híg 
levegőben, mint a vízben.

Hasonló a magyarázata annak is, 
hogyha vannak is a víz alatt han
gok, miért van viszonylag csend, 
jóllehet zajt keltő mozgásokban 
nincs hiány. Fülünk ugyanis a le
vegő rezgésméreteihez alkalmazko
dott, így hiába éri erős, de tipiku
san vízalatti hang, azt alig tudja ér
zékelni. A hallásnak a víz és a fü
lünk összehangolatlanságából eredő 
nehézsége mégis kisebb, mint a 
vízfeletti hangok lejuttatása, mert 
fülünk rendkívül érzékeny és széles 
skálájú műszer, a beszédhangnak 
századrész-erősségét is meghallja és 
a fül épségét még a beszédhang 
százszoros erősségének megfelelő 
hang sem veszélyezteti.

Fizikus szemmel hasonló problé
mák jelentkeztek a rádióhullámok 
területén is és az ún. attenuátorok- 
ban sikerült ezeket megoldani. A 
hang attenuátor jelenleg kísérleti 
stádiumban van. Használatával 
majd „meg lehet törni a víz csend
jét“ . Mind a beszélőnek, mind a 
hallgatónak egy-egy attenuátort kell 
alkalmaznia, a beszélő tetszése sze
rint szólhat a víz alól, vagy felül
ről.

A vízalatti hangokat két alaptí
pusba oszthatjuk, az örvényhangok 
és a rugalmas hangok típusába. Az 
örvényhangokat mozgó vízrészek és

Ugyebár szép ez a szegedi pontypél
dány? (Fóris felv.)

örvényeik keltik. Esetükben nem 
hullám, hanem maga az anyag ter
jed, hallótávolságuk kicsi.

A második típusba tartozó rugal
mas hangok megfelelnek a levegő
ben terjedő hangnak. Ez az emberi 
fül elől egyelőre elrejtett típus, 
mégis fontosabb. Mint iáttuk, nem 
hallható voltuk nem abból ered, 
hogy ún. ultrahangok, bár e típus
ban ezek is megszólaltathatók. Az a 
körülmény például, hogy a vízben 
élő állatok hangját még nem si
került hallani, nem okvetlenül je
lenti azt, hogyha valóban van hang
juk, az ultrahang.

A vízalatti hang terjedésviszo-

Március 3-án „nagy napja“ volt az 
Úszó Falu htsz-nek. Esztergomi halá
szaink ekkor tartották meg éves köz
gyűlésüket, amelynek napirendjén 
nem kisebb fontosságú tárgyak szere
peltek, mint: az elmúlt év mérlegé
nek, illetőleg a Járási Tanács jóvá
hagyó átiratának ismertetése, to
vábbá az 1956. évi tervek megbeszé
lése. A közgyűlésnek ünnepi jelleget 
kölcsönzött Földényi Sándornak, a 
Halért igazgatójának felszólalása, aki 
ebből az alkalomból adta át a htsz-nek 
az 1955. évi beadási verseny II. díját, 
egy gyönyörű selyemzászlót és egy 
művészi kivitelű, majolikából készült 
halat.

Mogyorósi Ferenc elnök beszámo
lója hangoztatta, hogy a htsz. az el
múlt évben „mérföldes csizmákkal“ 
haladt előre a fejlődés útján. Ennek 
jellemzője, hogy a szövetkezet 1955. 
évi nyeresége több mint háromszo
rosa az előző évinek. — A munkaegy
ség forintértéke 59,— Ft-ról 71,— 
Ft-ra emelkedett és ehhez képest nö
vekedett a halászok életszínvonala is. 
Az 1 fő dolgozó halászra eső kereset 
átlag 23 000 Ft volt. — A közös va
gyon 85 000 Ft-tal gyarapodott. Ebben 
benne van a „Vak Bottyán“ úszó ha
lászház is, amelyről a HALÁSZAT 
már megemlékezett. A htszmek 1954- 
ben 5 halászhajója és 3 motorja volt. 
1955-ben a hajópark 12-re, a motorok 
száma pedig 6-ra emelkedett. Ezzel az 
Úszó Falu — az összes htsz-ek közül 
elsőként — összes brigádjait motori
zálta. A motorizálás átütő eredménye 
mutatkozik meg abban, hogy az 1 ha
lászra eső országos 12 q átlagfogás 
helyett az esztergomi halászok átlag- 
fogása 20 q felett volt. Az eredmé
nyek vonzóereje: a htsz tagjai kö
zött ma már több fiatal halász foglal 
helyet.

Még egy nagyon szép mozzanata 
volt a közgyűlésnek: a munkás-pa
raszt összefogás ünnepi méltatása 
abból az alkalomból, hogy az Eternit-

nyairól azt mondhatjuk, hogy azok 
nem rosszabbak, hanem jobbak a 
felszíniénél. Ultrahangokat például 
műszerekkel több kilométerről ész
lelni lehet. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy csakis ezeket a hangokat 
észlelhetjük. A kísérletekben csu
pán jobb irányíthatóságuk miatt ju
tottak előtérbe és a legnagyobb, 
többszáz kilométert áthidalt távol
ságot a kísérleti vonalon is hallható 
rezgésszámú hanggal érték el. En
nek magyarázata az, hogy a víz
mélységnek megfelelő távolságon 
túl a hang bizonyos fokig irányí
tott. Nem terjedhet ugyanis sem fel, 
sem le, csak a víz rétegében, ha 
tehát a fenék sima, jó visszaverő, 
lehetséges, hogy attenuátorok se
gítségével' akár a Balaton egyik 
partjáról a másikra is „áttelefonál
hatunk“. Tihanyi László

gyár munkásai patronálják a halá
szok szövetkezetét és ennek látható 
jeliéül olyan vizimotort készítettek a 
htsz-nek, amilyennel a halászok má
sutt sebolsem dicsekedhetnek.

A hitsz hálóanyagát 40%-ban már 
perionra cserélte ki. Ezeknek a há
lóknak az élettartama már eddig is 
háromszorosa pl. a lenfonálból elő
állított hálóknak, nem is beszélve a 
nagyobb „fogási kapacitásiról. Ezzel 
kapcsolatban panaszok hangzottak el: 
— valami „titokzatos kéz“ feltűnő 
módon felcsapta a perlonfonái árát. 
Az esztergomi halászok indokoltnak 
és szükségesnek tartják valaminő 
központi halászati anyagbeszerzési 
szervezetnek a létesítését nemcsak a 
hálóanyagokkal való ellátás egysze
rűsítése érdekében, hanem pl. a mo
toralkatrészek utánpótlása végett is, 
hogy ne kelljen állandóan, vég nélkül 
szaladgálniok, ha azt akarják, hogy a 
motorok szünet nélkül fussanak.

Nemkevésbé érdekes volt a terv- 
ismertetés sem. A htsz. programján 
konzerváló üzem, kacsafarm létesí
tése és a hálófelszerelések teljes „per- 
lonizálása“ áll. Ebben az évben a 
konzervüzem megvalósítására már 
sor kerül.

A felszólalások során a Tanács ki
küldöttje elismeréssel adózott a htsz- 
nek a húshiány idején nyújtott hagy 
segítségéért, amellyel a város és a 
környék állandó, rendszeres halellá
tását biztosította. (A szövetkezet 
most is és a zord télen is árusított, 
hogy honnan? — hát a „halbankból“ . 
Hogy mi ez, megírtuk a HALÁSZAT- 
ban: semmi egyéb, mint a beadás 
előrehozatala a következő évre a Hal
ér t-nél, amely fogási szünetekben, vi
szonzásként áthidalja a fogási szü
neteket.)

Még csak annyit, hogy a htsz-nek 
mindössze 18 tagja van. Ismételten 
bebizonyosodott tehát, hogy a halá
szatban egyszerű keretek közt is lehet 
„nagyüzemet“ fenntartani. (-ó-r)

Minőségi szövetkezet”
—  Mérlegbeszámoló és tervismertető 
közgyűlés az Úszó Falu htsz-ben —
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Halastavainknál a lehalászás utá
ni időben gyakran tapasztaljuk, 
hogy egyes vizimadarak sokáig visz- 
szamaradnak és több faj — főkép
pen a szürkegém — át is telel. Ezek 
a madarak a magasabb észak ma
darai, amelyeket vonulási útjuk 
megszakítására a lehalászott tófene
kekben visszamaradó bőséges táp
lálkozási leheltőségek csábítanak. A 
visszamaradás természetesen bi
zonytalan jövőt rejteget, mert zord 
teleken, amennyiben nem sikerül 
madarainknak idejében kereket ol- 
daniok, nagy számban pusztulnak 
el. A szürkegémeken kívül vissza
maradnak olyan madarak, amelyek 
nem tekinthetők halevőknek, de a 
téli táplálékszűk időben halevésre 
kényszerülnek. Ilyenek a sirályok, 
ezek között is csaknem kizárólago
san a dankasirály, a pólimadarak, 
egyes récefajok. A madarak a halat 
csak addig tudják áldozatul ejteni, 
míg a vizek be nem fagynak. A be
fagyott haldögöket tarkavarjú cső
rök vésegetik, továbbá görények és 
rókák éjszakai munkája látszik 
ilyenkor a befagyott haldög körül.

Nagy kiterjedésű halgazdaságaink 
gidres-gödrös, egyenetlen felszínű 
lehalászott tavainak fenékmocsarai
ban a visszamaradó szeméthalak ir
tása nagy gondot okoz. Enyhe tele
ken áttelelhetnek, de ha befagy
nak, a tavaszi olvadások után a vi
zet fertőzik és összeszedésük nehéz 
feladat. Ennek a feladatnak a meg
oldásában nagy jelentőségük van a 
vonulási útjukat félbeszakított, itt 
maradt madaraknak, elsősorban a 
szürkegémeknek és a dankasirá
lyoknak. A máskor oly kártékony 
szürkegémek most nagy hasznot je
lentenek, nemkülönben a dankasi
rályok is, melyek — bár mezőgaz
dasági földekről táplálkozó mada
rak —, de más táplálék hiányában 
a haleledelre szorulnak. Az is való
színű, hogy télen az iszapból táp
lálkozó pólimadarak (gojzerek) is el
nyelik az apró vadhalakat. A vissza
maradó szürkegémek száma nem 
szokott túlnagy lenni; néha csak 
néhány, de — mint ezen a télen is 
— 51 madár maradt vissza a Fehér
tavon. A sirályok ezres tömegekben 
szaporodtak fel és bár egy részük 
az enyhe teleken is a szántóföldre 
jái egerészni, nagyobb részük a ta
vak megtisztogatásával van elfog
lalva.

Ezen a tavaszias enyhe télen ja
nuár 15-én 51 szürkegém, 3 kana
la sgém, több száz polimadár és vagy 
kétezer dankasirály szorgoskodik a 
tavak takarításán. Feltehető, hogy 
többi halastavainkon is ez a helyzet. 
A sűrűbb sásos szigetekből bölöm
bikák kelnek ki. Ismerve a madár
tömegeket, könnyen számítást ké
szíthetünk munkájukról. A gémek
nek napi halfogyasztását egy kilo

grammra tehetjük. Egy sirályra is 
számíthatunk napi 10 deka táplálé
kot. Miután azonban ezek más táp
lálékkal is élnek, a haltáplálékra 
csak napi 5 dekát számítsunk; 2000 
sirálynál napi egy mázsa, az 50 
szürkegémnél fél mázsa, tehát a gé
mek és sirályok együttesen napi 
másfél mázsa szeméthalat szednek 
össze. Két hónapi munkájuk során 
több mint egy vagon szeméthalat 
fogyasztanak el. Ha fogytán van a 
táplálék, észrevehetjük abból, hogy 
madaraink száma megkevesbbedik.

A halastavaknak legveszedelme-

Az időjárási viszonyok javulása 
folytán meg kell tenni az előkészü
leteket az ősz folyamán elmaradt 
halasítások végrehajtására. Éz igen 
komoly és alapos előkészületeket kí
ván, mivel ennek kihatásától sok
ban függ évi haltermésünk.

Ebben a hónapban már a süllőre 
fogási tilalom van, tehát a lehető
séghez képest óvjuk meg értékes 
halunkat és szerszámainkkal kerül
jük el azokat a helyeket, amiket 
azok ivás céljából felkeresnek, hogy 
háborgatásunkkal az ivás sikerét ne 
akadályozzuk. Itt az ideje, hogy a 
süllőivatáshoz a már többször is
mertetett módon a már ősz folya
mán begyűjtött fészkeket kötelekre 
erősítve haladéktalanul helyezzük 
ki, mihelyt a víz hőfoka tartósan á 
9 fok fölé emelkedett. — Célszerű 
a fészkeket naponként felnézni, hogy 
az ikrával belépetteket azután a kel
tetőketrecekbe helyezve gondos ke
zeléssel az ikra eredményes kelését 
biztosítsuk. Ennek megfelelően a 
félmesterséges ivatással megbízott

sebb halpusztító madara a szürke- 
gém, így lesz a téli időben segítő
társa a halgazdának.

Méig csak annyit: ezek a téli ma
darak nem a mi madaraink. A si
rályok a magas északi országokból: 
a finnek, norvégek, lappok földjéről 
jönnek. A szürkegómek a Szovjet
unió felől érkeznek, mint ahogyan 
azt az egyik gém lábán talált szov
jet gyűrű mutatta. A gém a Dar
win védterület védett madara volt, 
a Ribinszki tónál kapta a jelzőgyű
rűt.

Ha mégis akadnának túlbuzgó hal
őrök, kik a szürkegémet télen is 
pusztítják, a fentiekre fel kell hív
ni figyelmüket. Lődíjat pedig sem
miképpen ne fizessünk téli szürke- 
gémért.

Dr. Beretzk Péter
a biológiai tudományok kandidátusa.

szaktársak gondosan járjanak el már 
a „HALÁSZAT“ korábbi lapjaiban 
leközöltek alapján. Nem győzőm 
eléggé hangsúlyozni ennek fontossá
gát, mivel csak ezzel tudjuk termé
szetes vizeink egyre apadó süllőállo
mányát eredményesen fejleszteni. 
Magát a keltetést gondosan végezzük, 
ne sajnáljunk időt és fáradságot, amit 
az megkwán és akkor a várt ered
mény nem marad el. Lehetőségekhez 
képest igyekezzünk olyan zárt vizein
ket is süllővel népesíteni, ahol a süllő 
még nincs ezideig meghonosítva. Ez 
főleg pontyos gazdálkodásainkba ter
jedjen ki, mivel a tápláló vizekkel be
kerülő gyomhalakat a süllő igen jó 
értékű hússá hasznosítja.

Még egy fontos körülményre kívá
nom a száktársak figyelmét felhívni. 
Gondosan figyeljük meg a felvett 
fészkeken nem füzér szerűen lerakott 
ikrákat kaptunk-e az ivatás során, 
mivel az haszontalan sügérikra. Az 
ilyen ikrákat ne helyezzük vissza a 
vízbe, hanem dobjuk ki a partra.

Torday László

Ugyan mennyi trágyát jelent a halastó részére ennek a madárcsapatnak egy
napi „teljesítménye"?

T E N N I V A L Ó K  —

— a természetes vizeken
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—  a Soroksári
Az utolsó 4 évben sajnos, már há

romszor éri a soi'oksári Dunaág hal
állományát súlyos katasztrófa. 1954. 
tavaszán a Dunaág szennyezése kö
vetkeztében a 3000 hold vízterület 
halállománya gyakorlatilag teljesen 
kipusztult. Még sokan emlékeznek az 
elpusztult és jégbefagyott hatalmas 
harcsák és pontyok ezreire. A rác
kevei halkeltető azonban derekasan 
megtette a magáét. Az elmúlt két 
évben egyre-másra érkeztek az öröm
hír jelentések: lehet csukázni9 igen 
sok az ivadékponty, szépen szapo
rodik a Dunaágunk halállománya. A 
soroksári dunaági horgászegyesüle
tek megtették a magukét, Űj hal
állományt teremtettek és most újra 
veszély fenyegeti ezt a szépen bon
takozó halállományt. A Duna alul
ról Tassnál a hajózó zsilip mellett 
betört a Dunaágba. Sokan kérdezik 
most szorongva, mi lesz a halállo
mánnyal? Ha az árvíz nyáron jött 
volna, igen alapos lehetne aggodal
munk. Nyáron a halak mind szembe 
úsztak volna a beömlő árral és az 
apadó vízzel ösztönösen elúsztak 
volna irmen. Halaink azonban még 
csaknem kivétel nélkül telelésben 
vonnák. Ilyenkor minden érzékelé
sük csökkentett mértékű. Nem ér
zékelik tehát a vízmozgást és nem 
is reagálnak rá úgy, mint nyáron.

Minden valószínűség szerint csak 
közvetlenül a tassi zsilip mellett lévő 
halakat veszélyezteti az elsodrás. 
Ügy érteswlürtk, hogy a szakadást 
most kövekkel tömik el. Ezzel az ár
víz levonulását nagymértékben le
lassítják és ez igen kedvező a mi 
szempontunkból. Meggyőződésünk te
hát az, hogy a soroksári Dunaágba 
betört árvíz előreláthatólag komoly 
kárt nem fog tenni a halállomány
ban. Felszaporodhatnak viszont a 
keszeg félék és esetleg más nem kí
vánatos hálak9 melyéket a jeges 
Duna-ár kivert a telelő helyükről és 
elsodort az árterületekre.

Dr. Woynarovieh

Folyók és tavak
mesterséges szellőztetése

A „Der Fischwirt“ 1956. januári szá
ma két bennünket is érdeklő kisebb 
beszámolót közöl a folyók és tavak 
mesterséges szellőztetéséről. Külföl
dön már évek óta alkalmazzák a 
mesterséges vízszellőztetést, a víz 
oxigénhiánya által okozott halpusz
tulások megszüntetésére. Németor
szágban új eljárást kísérleteztek ki 
a folyóvizek szellőztetésére. A vizi 
erőművek vízlépcsőinél használt 
turbinákkal érték el a folyóvizek 
mesterséges szellőztetését. A kí

sérleteket Brenz folyó viszonylag 
oxigénmentes vizével végezték. Kü
lönös jelentősége lesz az ilyen szel
lőztetésnek a rothadó, oxigénelvonó 
szennyezett vizek oxigénnel való 
dúsításában.

Lausanne város ipari vizét 1878 
óta a Lac de Brect tóból veszi. 
Amikor 1918-ban három méterrel 
felduzzasztották a tavat, évről-évre 
rosszabbodott a vízminőség, különö
sen a vascsapadéknak a csövekben 
való lerakódása miatt panaszkod
tak. 1947-ben mesterséges tóalatti 
szellőztetőt építettek, az ipari vizet 
13 m mélyről vették a tóból. Ugyan
ebben a mélységben végezték a 
szellőztetést is. A vizet a partra szi
vattyúzták, ahol porlasztó kamrában 
szellőztették. Innen vezették vissza 
a tóba a széndioxidtól részben men
tesített, oxigénben dúsított vizet. A 
vashidroxid pelyhecskék képződése 
lassanként megszűnt és a homok
szűrőkben elrakódott. Az erős szel
lőztetés a víz erősen növekvő eutro- 
fizálódását is megakadályozza. Az 
összehasonlíó vizsgálatokból kitűnt, 
hogy a plankton összetételében kez
dett a régi állapotnak megfelelő 
élővilág szerephez jutni.

Dr. Darvas Rózsi

AZ FM HALÁSZATI OSZTÁLYÁ
NAK KÖZLEMÉNYE

Az FM az 1925:XLIII. te. (3) bek. 
alapján a TUBIFEX ne vő élőlényt 
— a Magyar Országos Horgász Szö
vetség kérésére — hasznos viziállat- 
nak minősítette.

Ezután tehát a TUBIFEX gyűjté
se csak olyan feltételek mellett tör
ténhet, mint a halászat, vagy hor
gászat. (Állami és területi jegy!)

A számos érdeklődésre az FM ez
úton is közli, hogy a TUBIFEX 
gyűjtési igényekkel a Magyar Orszá
gos Horgász Szövetség (Bpest, V., 
Galamb utca 3. Tel: 180-224) meg
kereshető.

h a l á s z a t

Felelős szerkesztő: R ibiánszkv M iklós 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest. V., Beloiannisz utca 8. IV. em. 
T elefon : 111-253

Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda, Budapest, V.. József nádor 
tér 1. T elefon : 180-850. csekkszám laszám : 

61268
Felelős k iadó:

A Mezőgazdasági K ön yv- és Folyóirat- 
kiadó Vállalat igazgatója 

Az előfizetés díja : Egy évre 24.— Ft. 
Egyes szám ára: 2.— Ft. 

M egjelenik havonta 
Példányszám : 1700

34366-689/2 — Révai-nyom da. Budapest. V. 
Vadász utca 16, (Felelős vezető: Nyárv DJLékelés a borsósi tározó tavon (Antalffy felv.)

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
( Budapesti V. Néphadsereg u. 10. Telefon : 111-687 és 115-893, távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek: I X .  Csarnok tér 5. 
( tel.: 180-207) és I X . ,  Gönczy Pál u. 4. ( telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark: Budapest-Kelen- 
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok .
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